
Č. j.: PA-520/ČJ-2021-821014

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

policejní akademie České republiky v Praze
Právní 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 ,,kupující')

a

CIaritas s.r.o.
Sídlo:
lČ:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Zapsaná v obch. rejstříku u
(dále jen ,,prodáva//cř)

Benešova 610, Hlouška, 284 01 Kutná hora
26779536
CZ26779536
mitv2ep
ČSOB, a.s.

- jednateli

claritas@claritaskh.cz
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93217

uzavÍrajÍ v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto:

kupní smlouvu

ČI. l.
Předmět smlouvy a specifikace

1. Na základě Rámcové dohody (dále také ,,RD") na ,,Dodávky xerografického papíru
pm rok 2021 - 2022" č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV-48228-33NZ-2020
a v souladu s veřejnou zakázkou vedenou pod Sp. zn.: PA-520/ČJ-2021 (systémové číslo
N006/21N00010911) je předmětem plnění dle této smlouvy nákup a dodání ,,2 000 ks
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baleni xerografického papíru A4 80g/m"' (dále také ,,zboží") dle specifikace
a technických parametrů, které jsou uvedeny v příloze č. 2 RD.

2. Xerografický papír formátu A4 80g/m' do kopirovacÍch strojů, laserových a inkoustových
tiskáren pro oboustranný Cb a pInobarevný tisk musí splňovat tyto technické parametry:

Parametr jednotka norma hodnota
Plošná hmotnost g/m' ISO 536 80 ± 2,5
Tloušťka um ISO 534 105 ± 5
Hladkost ml/min ISO 8791-2 180 ± 50
Bělost ČIE Z166
Vlhkost % ISO 287 3,5-5,3
Opacita % ISO 2471/ČSN 50 0309 Z93

(pozn. xerografický papír musí splňovat požadavky na trvanlivost dle normy ISO 9706)

ČI. ll.
Kupní cena

1. V souladu s přIlohou č. 3 k RD č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV-48228-33NZ-
2020 byla stanovena kupní cena za celý předmět smlouvy, která činí 104 360,00 KČ bez
dph jako cena nejvýše přípustná, tj. 126 275,60 KČ s DPH (slovy: jedno sto dvacet šest
tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých šedesát haléřů), 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 koupí zboží,
zejména balné, skladováni a dopravu do místa plněni včetně donášky.

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajicim do 14 dnů po řádném
dodáni a převzetí zboží kupujÍcÍm v místě plněni. Faktura (daňový doklad)
bude obsahovat název zboží, číslo jednací této kupní smlouvy a rámcové dohody, kopii
potvrzeného dodacího listu a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle stávajících
platných předpisů včetně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

4. KupujĹcĹ je povinen zaplatit fakturu do 30 dnů ode dne prokazatelného doručeni
na fakturační adresu: Policejni akademie České republiky v Praze, P. O. BOX 54, 143 01
Praha 4.

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

6. KupujÍcÍ je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostI dle odst. 3 tohoto článku.
Do doby doručení opravené faktury se kupujÍcÍ nenachází v prodlení s placením.
Po doručeni opravené faktury kupujícímu počíná běžet nová lhůta její splatnosti 30 dnů.

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

8. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstraněni vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupujÍcÍ povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží.
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ČI. Ill.
Doba a místo plněni

1. prodávajíci je povinen dodat kompletní dodávku zboží v době nejpozději
do 7 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Po této době může prodávajÍcÍ dodat zboží
jen po předchozím písemném souhlasu kupujÍcÍho.

2. Dodáni zboží bude provedeno v pracovni dny v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.
3. Místo plněni: sídlo kupujÍcÍho - Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4.
4. Dodání zboží je možné po předchozí domluvě s pani Andreou Šturcovou,

a to nejméně 2 pracovní dny předem.
5. Odpovědným zástupcem za dodáni a předání zboží na straně prodávajiciho:

Veronika Skoupá, e-mail: claritas@claritaskh.cz.

ČI. IV.
Všeobecné dodací podmínky

1. prodávajIcí se zavazuje, že zboží dodá na nevratných paletách v kartonech 5X500 listů
s řádnou ochranou proti povětrnostním vlivům. Každý jednotlivý obal musí obsahovat
obchodní název papíru, výrobce a údaje o kvalitě papiru.

2. Zboží bude dodáno prodávajÍcÍm připravené k převzetí a kupujÍcÍ jej převezme na adrese
uvedené v ČI. Ill odst. 3.

3. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícIho. Převzetí
bude prokázáno datovaným podpisem na dodacím listu.

4. KupujIci je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ
důvody odmÍtnuti převzetí zboží písemně prodávajÍcÍmu sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního terminu dodání zboží.

5. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do 7. dne
po uplynutí dodací lhůty a též nedodáni náhradního zboží do 7 dnů po vrácení vadného
zboží.

ČI. V.
Odpovědnost za vady a záruka

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

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

5. KupujÍcÍ se zavazuje, že připadnou reklamaci uplatni bez zbytečného odkladu po jejím
zjištěni písemně doporučeným dopisem s dodejkou do rukou oprávněného zástupce
prodávajÍcÍho, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem
se vada projevuje.
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6. ProdávajÍcÍ je povinen odstranit písemně reklamované vady v co nejkratší technicky
možné lhůtě od uplatnění oprávněné reklamace kupujiciho, nejpozději však do 7 dnů
ode dne doručení reklamace prodávajicknu.

7. V případě uplatněni reklamace se kupujIci zavazuje zpřístupnit bezúplatně
a bez zbytečného odkladu prodávajÍcÍmu místo reklamace v rozsahu nutném
pro odstranění reklamované vady.

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

9. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží po dobu záruční lhůty
garantované RD, a to minimálně v délce 24 měsíců.

ČI. VI.
Smluvní pokuta, úrok z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávajici zboží ve lhůtě stanovené pro plnění, zaplatí kupujícímu smluvní
pokutu 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez dph za každý i započatý den prodlení
od marného uplynutí lhůty uvedené v ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy do dodáni zboží
nebo odstoupeni kupujÍcÍho od smlouvy dle ČI. VI. odst. 5. písm. a).
Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujÍcĹho na náhradu škody.

2. KupujĹcÍ je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den prodlení
s odstraňováním vady (viz ČI. V. odst. 6.) a to za každou zvlášť uplatněnou vadu.

3. Nezaplatí-h kupujÍcÍ kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajicknu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
písemného uplatněni.

5. KupujÍcÍ 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.

6. prodávajIci je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujÍcÍ bude s úhradou kupní
ceny v prodlení vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

7. Odstoupeni od této smlouvy se děje písemným projevem vůle odstupující strany formou
doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručeni druhé smluvní straně. V případě,
že doporučený dopis o odstoupení nebude adresátem převzat, má se za to,
že doporučený dopis o odstoupeni byl doručen pátým dnem od podání tohoto
doporučeného dopisu k přepravě poskytovateli poštovních služeb.

8. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručeni oznámeni druhé smluvní straně.

ČI. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí rámcovou dohodou a právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními OZ.

2. Doručovacími adresami pro poštovní 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 nesplněni této povinnosti se doručovací adresou rozumí posledně
uvedená adresa a na této adrese platí při nepřevzetí doporučeného dopisu fikce doručení
uplynutIm pátého dne od předání zásilky k přepravě poskytovateli poštovních služeb.
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3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci 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
zveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

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

6. V případě, že při plněni této smlouvy přijde prodávajÍcÍ do styku s osobními údaji
kupujÍcÍho, zavazuje se k jejich ochraně v souladu s nařIzenim 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 ,,nařizenŕ') a souvisejícjmi vnitrostátními předpisy.

7. ProdávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujÍcÍ jakožto správce v souvislosti s uzaviránhn
smlouvy či plněním vyplývajichn z této smlouvy nakládá s jeho osobními údaji
podle nařízeni a vnitrostátních předpisů. Zejména se jedná o identifikační a adresní údaje.
KupujÍcÍ zpracovává osobní údaje prodávajÍcÍho bez potřeby souhlasu na základě
nezbytnosti pro plnění smlouvy. Podrobné informace o zpracováni osobních údajů jsou
dostupné na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.

8. Povinnost dle odst. 7 pIati bez ohledu na ukončeni účinnosti této smlouvy. V případě
porušení povinnosti prodávajÍcÍ odpovídá za škodu tímto porušením vzniklou.

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

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

11. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je - příloha č. 1 - ,,Specifikace_cenová nabídka ".

Kvestor
(kupuj/c/)

V Kutné hoře - Hloušce

Jednatel
(prodávaj/c/)
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Příloha č. 1

Příloha č. 1 .Specifikace_cenová nabídka" RD - NA DODÁVKY XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU PRO ROK 2021 - 2022

Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: MV-48228-33NZ-2020
naše Sp.zn.: PA-520/ČJ-2021

cena za cena za
Název položky Měmá jedn. Množství jednotku v Kč jednotku v Kč , NS Rozpočtová

bez DPH včetně DPH 21 % položka

xerografický papír formát A4 80g/m2 balík á 500 listů 2,000 52.18 KČ 63.14 KČ 20::1ě::-D:12 513912

CELKEM 104,360.00 Kč 126,275.60 Kč
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