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KUPNÍ SMLOUVA
KRPM-29158-12/ČJ-2020-14001T

uzavřená v souladu s § 2079 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,smlouva")

Článek ĺ.
Smluvní strany

kupující: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc, Hodolany
zastoupený: vedoucím OIKT
IČO: 72051795
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: čnb Ostrava
ČÍS)0 účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6

osoba oprávněná ve věcech obchodních a k převzetí Předmětu plnění:

(dále jen ,,Kupující")

a

prodávající:
sIdlo:
kontaktní adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:
Zapsán ve veřejném

BATTEX, spol. S r.o.
politických vězňů 1337, 274 01 Slaný
politických vězňů 1337, 274 01 Slaný

25672363
CZ25672363
Moneta, a.s.
7702005684/0600

ppgqse9
rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 59970.

(dále jen ,,Prodávající")
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Článek ||.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je nákup baterií pro ROST Tetrapol TPH900 (dále také jen
,,Předmět plnění").

2. Předmět plnění je co do svého množství, druhu, kvality blíže specifikovaný v příloze
č. 1 - ,,Technická specifikace", která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Kupující se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.
4. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 11.11.2020, která

byla na základě zadávacího řízení vedeného na elektronickém tržišti NEN pod
evidenčním číslem N006/20N00030051 na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem: ,,nákup baterií pro RDST Tetrapol TPH900" vybrána jako nejvhodnější a je
podpisem této smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

Článek Ill.
Kupní cena

1. Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajIcího
ze dne 11.11.2020 jako uchazeče v rámci výběrového řízeni a v souladu § 2 zákona č.
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Celková kupní cena bez DPH je stanovena ve výši
DPH 21 %
Celková kupní cena VC. DPH

59.200,00 Kč
12.432,00 Kč
71.632,00 Kč

2. Kupní cena, resp. cena jednotlivých položek Předmětu plnění, je dále blíže
specifikována v přIloze č. 1 - ,,Technická specifikace".

3. Ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné,
nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady prodávajIciho nutné k řádnému splnění
předmětu Smlouvy. prodávající nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při
plnění závazku ze Smlouvy včetně veškerých poplatků.

Článek lV.
Platební podmínky

1. KupujÍcÍ je povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury, kterou je prodávající
oprávněn vystavit nejdříve v den protokdárního předáni Předmětu plnění kupujicímu.

2. Faktura musí splňovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti dle § 435 občanského zákoníku.
Musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu tj. obchodní jméno a sídlo
prodávajícího i kupujiciho, uvedené množství dodaného zboží a den jeho dodání,
bankovní spojeni prodávajIcího, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj
splatnosti faktury. Příiohou faktury bude kopie předávacího protokolu o předání
Předmětu plnění kupujIcímu, v opačném případě není kupující povinen fakturu uhradit.

3. KupujÍcÍ je povinen zaplatit fakturu do dvaceti jedna (21) dnů od jejího doručeni.
Zaplacením se rozumí den odepsáni platby z účtu kupujÍcÍho ve prospěch prodávajícího.

4. Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné údaje,
neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí. Důvodným vrácením faktury přestává
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běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce platnosti běží znovu ode dne
doručení opravné nebo nově vystavené faktury.

5. Zálohu kupující neposkytuje.

Článek V.
Doba a místo plněni

1. Prodávající je povinen dodat Předmět plněni do 15.12.2020.
2. Místo plněni: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř.

Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.

Článek VI.
Dodání Předmětu plnění

1. Předmět plnění Kupující převezme v místě plněni dle ČI. V. odst. 2 této Smlouvy.
2. prodávající je povinen odevzdat kupujÍcÍmu veškeré doklady, které se k Předmětu plnění

vztahuji.
3. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k Předmětu plněni přechází na kupujiciho

okamžikem předáni Předmětu plnění kupujícímu. O předáni Předmětu plnění bude
vyhotoven předávací protokol (dodací list), podepsán zástupci smluvních stran; každá ze
smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveni.

Článek VIl.
Záruka za jakost

1. Na dodaný Předmět plnění poskytuje prodávající záruku v délce 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předání Předmětu plněni kupujícímu.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže Předmět plnění užívat pro
vady, za které odpovídá prodávající.

2. Záruka se nevztahuje na:
a) vady způsobené nesprávnou instalací, pokud instalaci provedla jiná osoba než

prodávajĹcÍ nebo jménem prodávajÍcÍho
b) vady způsobené nesprávnou manipulací se zařízením
C) vady způsobené umístěním zařízení v nevhodném prostředí, které neodpovídá

požadavkům pro provoz daný technickým popisem
d) vady způsobené nesprávným provozem a nesprávnou obsluhou
e) vady způsobené provozern na elektrické napájecí sÍti, která nevyhovuje platným

normám
f) vady vzniklé neodvratnou událostI - úder blesku, povodeň, požár, zemětřesení
g) vady způsobené mechanickým poškozením, krádeží

3. prodávajÍcÍ odpovídá za funkčnost Předmětu plnění odpovídajici popisu poskytovaného
výrobcem.

4. Nefunkční Předmět plněni bude zaslán na adresu prodávajÍcÍho,
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Článek Vlll.
Vady

1. Prodávajíci je povinen dodat Předmět plnění odpovídajÍcÍ specifikaci dle přílohy č. 1 této
kupní smlouvy a při dodrženi podmínek touto smlouvou sjednaných.

2. Kupující je povinen reklamovat vady písemně a bezodkladně po jejich zjištění.
3. zjistí-li kupujícI vady Předmětu plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí

a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy kupující bezodkladně
písemně oznámí prodávajIcímu.

4. Vady je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení
písemné reklamace. Kupující je oprávněn odstranit vadu prostřednictvím třetího subjektu
na náklady prodávajícIho, dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním vady.

Článek lX.
Sankce

1. Dostane-li se prodávající do prodlení s dodáním Předmětu plněni, je povinen kupujíchnu
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové kupní ceny bez DPH za každý i započatý
den prodlení.

2. Nezaplati-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícknu úrok
z prodlenľ ve výši 0,1 % z nezaplacené částky bez DPH za každý
i započatý den prodlení.

3. Dostane-li prodávající do prodlení s odstraněním vad, je povinen zaplatit kupujíchnu
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou
vadu.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.

Článek X,
Odstoupeni od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně, a to bez zbytečného
odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

2. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- Prodlení prodávajÍcÍho s dodáním Předmětu plněni q vÍce než sedm (7) dnů po
uplynutí dodací lhůty

- Neodstranění vad prodávajícím ve lhůtě stanovené podle ČI. Vlll.
- Prodlení kupujÍcÍho s úhradou kupní ceny po dobu delší než šedesát (60)

kalendářních dní
3. KupujÍcÍ je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bude pravomocně

rozhodnuto o úpadku prodávajÍcÍho.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu vůle

druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody a
smluvní pokuty.
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Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

2. Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
ji uzavíraji po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle, že
považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujíci, na základě toho připojují své
vlastnoručrú podpisy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží
prodávajÍcÍ a dva (2) stejnopisy kupující.

4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku v platném znění.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejrEni v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých srnluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněrň pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv, dle zákona
o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy provede kupující: Česká republika
- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany,
779 00 Olomouc.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je nás|edujicí příloha:
e Příloha č. 1 - Technická specifikace

f
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Příloha č. 1 - Technická specifikace

Název -
. . . . Cena za kus Cena za kus DPH Cena celkem v Kcp.č. (jednoznačne typove ks (bez DPH) (včetně DPH) (%) (včetně DPH)

označení předmětu plněni)

baterie HR8940AAA02 - ' " l l "40 1.480,00 Kc ' 1.790,80 Kc 21° "1.632,00 Kc1' ( Matra TPH900 ) °

Celková cena bez DPH 59.200,00 KČ

Celková cena s DPH 71.632,00 KČ
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