
Č. j.: PA-757-5/ČJ-2020-821011

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

policejní akademie České republiky v Praze
Právni forma: organizační složka státu
Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
lČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
ID datové schránky: u5maa9p
Bankovní spojeni: ČNB Praha 1
Číslo účtu:
Zastoupená: kvestorem
(dále jen ,,kupujlcŕ)

a

INTERIER TECH s.r.o.
Sídlo:
1Č·
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Zapsaná v obch. rejstříku
(dále jen ,,prodávající')

Za Drahou 253, 282 01 český Brod - Liblice
290 58 155
CZ290 58 155
4winziy
KB pobočka Poděbrady

ednatelkou společnosti
společnosti

+420 321 674 761
obchod@interiertech.cz

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 163550

Na základě Rámcové dohody na ,,Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku
pro roky 2021 - 2022" č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV- 48222-20NZ-2020 (dále
také ,,RD") a v souladu s veřejnou zakázkou sp. zn. PA-757/ČJ-2020-821011 (systémové
číslo N006/20N00025495) pod názvem ,,RD 1/2020 - Dodávka kancelářského a sedacího
nábytku pro PA ČR' uzavÍrajÍ výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 2079
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"), tuto:

kupní smlouvu

ČI. l.
Předmět plnění a specifikace

1. V souladu s veřejnou zakázkou sp. zn PA-757/ČJ-2020-821011 (systémové číslo NEN:
N006/20N00025495) je předmětem této smlouvy povinnost prodávajÍcÍho dodat
kupujÍcÍmu kancelářský a sedací nábytek dle specifikace a technických parametrů,
které jsou uvedeny v příloze č. 2, 3 a 4 RD (dále také ,,zboží" nebo ,,předmět sm/ouvý')
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a dále povinnost kupujÍcÍho uhradit po řádném dodáni zboží prodávajicímu sjednanou
kupní cenu.

2. Počet kusů, cena zboží je uvedena v příloze č. 1 - specifikace_cenová nabídka (dále jen
,,příloha č. l") této smlouvy.

ČI. ll.
Kupní cena

1. V souladu s přílohou č. 1 RD (č.j. smlouvy centrálního zadavatele: MV- 48222-20NZ-
2020) a dle přílohy č. 1 této smlouvy, byla stanovena kupní cena za celý předmět
smlouvy, ve výši 439.108,20 kč bez dph jako cena nejvýše přípustná, tj. 531.320,92 KČ
s DPH (slovy: pětsettřicetjednatisÍctřistadvacet korun_českých devadesátka haléře),
při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena
v souladu s platnými předpisy.

2. Takto sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi
zboží, zejména balné, skladováni a dopravu do místa plněni včetně vykládky na místo
určeni a montáže.

3. Faktura bude prodávajíckn vystavena do 14 dnů po řádném dodáni zboží a jeho montáži
v místě plněni. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat název zboží, číslo jednací
kupní smloůvY a číslo jednací rámcové dohody, kopii oboustranně podepsaného
dodacího listu a bude zaslána na adresu kupujÍcÍho: Policejrň akademie České republiky
v Praze, P.O. BOX 54, 143 01 Praha 4 nebo do datové schránky kupujÍcÍho - u5maa9p.

4. Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných
předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5. KupujIcí je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručeni
na výše uvedenou fakturační adresu.

6. Za den uskutečněni platby se považuje den, kdy byla kupní cena odepsána z účtu
kupujÍcÍho.

7. KupujÍcÍ je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitosti dle odst. 3 a 4. tohoto
článku. Do doby doručeni opravené faktury se kupujÍcÍ nenachází v prodlení s placením
fakturované částky. Po doručeni opravené faktury kupujÍcÍmu počíná běžet nová lhůta
splatnosti.

8. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajíchnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo
jeho části.

9. Pokud kupující uplatni nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží.

ČI. III.
Doba a místo plněni

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat kompletní dodávku zboží nejpozději do 35 kalendářních
dnů od účinnosti této smlouvy. Po této době může prodávajÍcÍ dodat zboží
jen po předchozím písemném souhlasu kupujÍcÍho.

2. Místo plněni: sídlo kupujÍcÍho - Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.

ČI. lV.
Technické podmínky dodáni zboží

1. ProdávajÍcÍ je povinen zboží řádně zabalit tak, aby předešel jeho mechanickému
poškození.

2. Dodání zboží zahrnuje úplné a bezvadné provedeni všech výrobních, dodávkových
a montážních prací, a dále předání jednotlivých dodávek zboží v místě plnění.
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3. Prodávající je povinen zajistit zpětný odběr obalů z dodávaného zboží.
4. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajÍcÍho. Převzetí

bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.
5. Odpovědnou osobou pro předání a převzetí zboží je na straně na straně prodávajÍcÍho:

6. Kontaktní osobou ve věci koordinace dodání zboží na straně kupujÍcÍho:

7. Termin dodáni zboží bude stanoven po vzájemné domluvě nejméně 3 pracovni dny
předem s kontaktní osobou uvedenou v odst. 6 tohoto článku.

ČI. V.
Odpovědnost za vady a záruka zboží

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží v jakosti (technická specifikace RD), množství, druhu
a při dodrženi podmínek uvedených v této kupní smlouvě a RD.

2. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle odst. 1 tohoto článku, jakož i odchylka
v jakosti, rozsahu a parametrech s technickými normami a právními předpisy.

3. KupljjÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží a odstoupit od kupní smlouvy
již při dodání, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou
a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ důvody odMtnutI převzetí
zboží písemně prodávajÍcÍmu bezodkladně sdělí.

4. Vady, které kupujici zjistí až po převzetí zboží, je prodávající povinen odstranit
bezúplatně dodáním náhradního zboží v množství, druhu, jakosti a místě dle této kupní
smlouvy a to do 7 dnů od oznámeni.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady v záruční době má kupujÍcÍ právo
požadovat a prodávajÍcÍ povinnost bezplatně vady odstranit.

6. Kupující se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím
zjištění písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného zástupce
prodávajícIho, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem
se vada projevuje.

7. ProdávajÍcÍ je povinen odstranit písemně reklamované vady v co nejkratší technicky
možné lhůtě od uplatněni oprávněné reklamace kupujÍcÍho, nejpozději však do 7 dnů
ode dne doručení reklamace prodávajIcímu.

8. V případě uplatněni reklamace se kupujícI zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez
zbytečného odkladu prodávajícImu místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění
reklamované vady.

9. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodáni zboží ani do 7. dne
po uplynuti dodací lhůty a též nedodáni náhradního zboží do 7 dnů po vráceni vadného
zboží.

10. Není-li výše stanoveno jinak, použijí se při stanoveni práv a povinnosti z odpovědnosti
za vady příslušná ustanoveni občanského zákoníku.

11. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží po dobu záruční lhůty
garantované RD. Záruční doba kancelářského nábytku činí min. 60 měsíců. U sedacího
a lehacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce min. 60 měsíců u položek 66,
67, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 83. U položek 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87
bude poskytnuta záruční doba v délce min. 36 měsíců. U položek 68 a 69 bude
poskytnuta záruční doba v délce min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
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ČI. VI.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávajÍcÍ zboží v terminu plnění, je povinen zaplatit kupujÍcÍmu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z nedodaného předmětu plněni dle kupní ceny bez DPH za každý
i započatý den prodlení. Minimálni výše sankce je 1.000,- KČ za den.

2. prodávajÍcÍ je oprávněn požadovat na kupujÍcÍm úrok z prodlení za nedodržení terminu
splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně vyúčtované částky bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

3. Kupující je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstraněni
zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného
předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. MinimálnI výše sankce
je 1.000,-kč za den.

4. Zaplacením smluvnI pokuty není dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody.
5. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich

písemného uplatněni.
6. KupujIcí je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a) prodávajÍcÍ je v prodlení s dodáním zboží delším než 14 kalendářních dnů,
b) prodávající neodstraní vady zboží,
c) postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží je v rozporu s pokyny kupujÍcÍho.

7. ProdávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude s úhradou
kupní ceny dle oprávněně vystavené a kupujIcMu řádně doručené faktury v prodlení
po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

8. Odstoupeni od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupujÍcÍ strany
formou doporučeného dopisu nebo datové zprávy zaslané do datové schránky
a nabývá účinnosti dnem doručeni druhé smluvní straně. V případě, že doporučený
dopis o odstoupeni nebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený dopis
o odstoupení byl doručen pátým dnem ode dne uložení doporučeného dopisu
u provozovatele poštovních služeb.

9. Účinky odstoupeni nastávají okamžikem doručení druhé smluvní straně.

ČI. VIl.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

1. prodávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztahu k třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujÍcÍho, nezprostí-li ho kupujÍcÍ
této povinnosti.

2. V případě, že při plněni předmětu této smlouvy přijde prodávajÍcÍ do styku s osobními
údaji kupujÍcĹho, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,nařízeni") a souvisejichni vnitrostátními
předpisy.

3. ProdávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujÍcÍ jakožto správce nakládá v souvislosti
s uzavíráním smlouvy či plněním vyplývajíchn z této smlouvy s jeho osobními údaji
podle nařIzení a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní
údaje. KupujÍcÍ zpracovává osobní údaje prodávajÍcÍho bez potřeby souhlasu na základě
nezbytnosti pro plněni smlouvy. Podrobné informace o zpracováni osobních údajů
jsou dostupné na internetových stránkách www.polac.cz, případně je možno
o ně zažádat elektronicky na adrese polac@polac.cz či písemně na adrese uvedené
v záhlaví smlouvy.

4. Povinnost dle odst. 1 a 2 tohoto ČI. platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy.
V případě porušeni této povinnosti prodávajÍcÍ odpovídá za škodu tímto porušením
vzniklou.
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ČI. Vlll.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se řídI RD a právním řádem České republiky, zejména přís|ušnýmj
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Doručovacími adresami pro poštovni zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví
této smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došlo,
povinen tuto změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuální
adresy. V případě nesplnění této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně
uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce
doručeni uplynutím pátého dne od předáni zásilky k přepravě poskytovateli poštovních
služeb.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací
této smlouvy budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou
případné spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona o registru
smluv. Zveřejněni provede policejnI akademie České republiky v Praze (kupující).

6. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny
pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

7. Tato smlouva je uzavírána pouze elektronicky - elektronické podpisy - každá smluvní
strana obdrží jeden elektronický dokument, tj. jeden elektronický originál uzavřené
smlouvy.

8. Obě smluvní strany prohlašujI, že tato smlouva nebyla uzavřena v tisni,
ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojuji
své elektronické podpisy.

9. Nedilnou součástí této smlouvy je: příloha č. 1 - specifikace_cenová nabídka

V Praze V Českém Brodě

kvestor jednatelka společnosti
(kupuj/c/) INTERIER TECH s.r.o.

(prodávajki)
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RD 112020 - NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO, SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU PRO ROK 2021 - 2022
Č j wrdouvy centMnlho zadavatele: MV- 48222RO/VZ-202D

nab Sp m : PA-757/ČJ-2020

P&dové . Cenam Jw Cena Golkem v celkem v
čhlo Název zboží ATYP + V KČ Ceno m ks V KČ MJ Kč Kč

provedení 2$% (bez DPH) (VC DPH 21 %1 u (bez DPH) (VE. DPH)

1 šM hncdářEký pe·cj 140OX70OX730, Bouši ká ded<y LTD 25 mm řŘEŠEŇ NE 2 013,00 2 435,73 10 20 moo 24 357,3Cl

2 Stůd karmUNcý jmcl roNr debký LTD 25 mm BŘÍZA NE 2 1(K3,QQ 2 544,63 1 2 103.CK) 2 544,63

7 Komeher mobilnkcentrálnl zámek 43Ctx60Ox610, LTD IB mm TŘEŠEŇ NE 3 258.00 3942,18 15 48 870,00 59 132,70

7 Konteker mQbilnl<emh11 zámek 43Ox6DOx610, LTD 10 mm BŘÍZA NE 3 moo 3942,18 1 3 CD 3 942,18

12 su Mmá pňdavný CNrtkruh 6 ~mou kw nohou, %(k800x730, LTD 25mm TŘESEN NE moo 1 125.30 5 4 650.00

17 su koMerenčnl kuMvý. µuNr 700, cienbáln[ noŕm, 650 TRESEN NE 3200,00 3 B72,CK) 2 6 400,00 7 744,00

18 Stůd obdéhfkwý, 1000nt600x650, kNcM nohy TŘEŠEŇ NE 2 158,00 2611.10 B 17 264,(X) 20

18 Stůd obdMkový, 10CKkr6OOx650, kovuvů nohy BŘÍZA NE 2 158.00 2671,18 1 2 158,00 2611,18

19 6tíd rohový levý 1600/12c)omQnQQK73Q ltd 25mm, kombinam LTD+kov TŘE$EŇ NE 3 moo 3 911,93 3 9%,(X) 11 735,79

20 stu kancadářUý mmvý ltd 25mm, LTD+Kov třešeň ne 3233,00 3 911.93 4 12 032,00 15 647,72

20 su knodáhký mMvý uwý 160ON20Ox8OOl7OChc730, LTD 25mm, komběnam LTD+Kov OŘECH NE 3 m,cxj 3 911,93 1 3233,00 3 911,93

22 su pracovni UnN~lr11 TŘEŠEŇ NE 2 438,00 2 949,98 1 2 438,00 2 949,98

23 sa pmaó m' 1ěQChM73Q OŘECH NE 2635,00 3 188,35 1 2635,00 3 188,35

26 Skfiň kúhovna p~klná 8OÔX440X1780, 36 Odo, 215 dně dvďe, 1 rrmMěna, LTD 18mm TŘEŠEŇ NE 4 032,00 4 878,72 13 52 41500 63 423.36

26 Mďiň kNhovna pruskkná 8CKk44Ck1780, 3/5 ddo, plné dvae, 1 mezistěna, LTD 1Bnvn BŘÍZA NE 4 032,00 4 878 n 1 4 032.00 4 878 n

27 Sldiň 8CKK440K17BD, pdné dvdé, LTD 1&rm TŘEŠEŇ NE 3324,00 4 (22,04 10 33 240,00 40 220,40

27 smň mgMmH bnonová, BCKhc44Ox1780, plné dveľb. mebäěm, LTD 1&nm BRIZA NE 3 324,00 4 Q22,04 1 3 324,00 4 Q22N

28 Skříň jednodvél'ová Gatnl 60Chč44CM17BO, 6 výGUmým věšákmmeziuěna,LTD 18mm TŘEŠEŇ NE 2 351,00 2844,71 14 32 914,00 825,94

28 Skříň jedncxjvéřová Utni 6OOX44DK1780, 6 vý6úvňým 18mm BRÍZA ne 2 351,00 2 844.71 1 2 351,00 2 844,71

33 Skňň rob(ôvá pUcová 6e zámbm 6 ůchtrmou 80ox42m7bo, mmtMbna, LTD 18mm TŘEŠEŇ NE 8 174,00 B 890,54 3 24 5R,(X) 29 671.62

36 Skňňka 6 dvifky lizká · jednou policl TŘEŠEŇ NE 2 017,00 2 440,57 4 B 068 (X) 9 762,28 ,

37 sKim :j awmvá nkk1 nämu TŘEŠEŇ NE 299áOO 3 R7,58 3 8 ~,00 10 Bá2,74

38 Police závemá LTD+Kov 760x23QyZ20, LTD 1Brmn TŘEŠEŇ NE 60QOO 726.00 7 4 20000 5 082,00

43 V6Ukovú «ěm 6DCk1Bx1200 TŘEŠEŇ NE moo 729,63 7 4 221.00 5 107,41

43 Věš&ová BQOX1Bx12OD BŘLZA NE mm 729,63 1 m OK) mm

44 Průchodka pm kabeláž Miměr 60rrm NE 74,00 89,54 1 74,00 W,54

54 Sknnhm hĹtůd a.~iaňm pokevó 2m řREŠEN ne 2 183.00 2m53 1 2 193,(x)

61 Skňň dvoudvélbvá policová 5M TŘEŠEŇ NE 3 286,00 4 109,16 1 3 396,00 4 109,16
POTAH ČERNÝ- NE 3 078,10 3 724,50 2 6 156,20 7 449,0074 Židle dhwěriá áůoměrú 6 kDvovDU DEZÉN BŘÍZA

. . POTAH +KOSTRA NE 2 011JX) 2 433,31 4 8044,® 9 733,24BD bdie kovova Caůounéna bez Wdm&k , nt 130lqj ČERNÁ

84 Kjbdo dřiwťné čdouNné YVM -nomoď120 ke ČERNA LATKAI NE 3 775,00 4 567 75 22 83060,00 100 490,50TŘEŠEŇ

84 ~0 dřěvěm GalouMnó ČERNÁ LÁTKN NE 3 775,00 4 567.75 2 7550,00 0135,50BŘÍZA
at32 šimn wk-om 40OX420x1780, 5'5 pob-m pcům mezistěna, LTD 1Bmm TŘEŠEŇ ANO 2 400,00 2904,00 5 12 000,00 14 520,00

atu Atypkk y pTidwmy 8$uf 140OX400'X730 TŘEŠEŇ ANO 1 99000 2 407,90 ť 1 moo 2 407.80

CELKEM IS? 439 1U,2D 531 320V02
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