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KUPNĹSMLOUVA
č.j.: PPR-34535-6/ČJ-2021-990670

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Kupující
Sídlo:
Zastoupen:

Příjemce faktury:

IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,kupujicř')

a

Prodávající
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:

(dále jen ,,prodávajícř')

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
bude doplněno před podpisem smlouvy
Mgr. Davidem Pšeničkou
vedoucím SLZ OMM PP ČR
policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečeni
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
Qs9ai55
CNB
5504881/0710

TOMAN - pracovni oděvy s.r.o.
Bratislavská 3004/2, Hodonín 695 01
Jakubem Tomanem
27736091
CZ CZ27736091
0100
115-5707370227/0100

(kupujÍcÍ a prodávajÍcÍ společně též ,,smluvní strany")
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Článek Il.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujÍcÍmu
zboží a převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. KupujÍcÍ řádně odevzdané
zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku lV. této smlouvy.

2. Zbožím se rozumí dodání taktického vybavení. Podrobná specifikace zboží je uvedena v
příloze č. 1 této smlouvy.

Článek Ill.
Odevzdání zboží

1. Prodávajici je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě formou dilčího plnění, nejpozději
však do 30. 11. 2021

2. Místo plnění je: Areál Policejního prezidia ČR, Na Banich 1304, Praha Zbraslav 156 00.
Osoby odpovědné za převzetí zboží:

které budou o odevzdáni zboží
informovány prodávajÍcÍm alespoň tři (3) pracovní dny předem.

3. ProdávajÍcÍ je povinen při předáni zboží kupujIcMu předat veškerou dokumentaci souvÍsejÍcÍ
se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na údržbu, záruční listy.

4. ProdávajÍcÍ spolu se zbožím předá dodací list vystavený jménem prodávajÍcÍho ve dvou (2)
vyhotoveních, která budou podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a
zástupcem prodávajiciho. prodávajÍcÍ obdrží po jednom (l) vyhotovení a kupující po jednom
(l) vyhotovení. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi
opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujicIm.

5. ProdávajÍcÍ zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožni kupujícímu při převzetí
zboží provést ověření jeho shody s touto smlouvou, a to i v případě, že k dodáni zboží využije
třetí osobu.

6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ důvody odmhnutí
písemně prodávajícMu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl
zboží převzít.

7. Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujíciho okamžikem převzetí
zboží od prodávajÍcÍho.

Článek lV.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 199 812,20 kč bez dph jako cena nejvýše přípustná,
tj. 241 772,76 s DPH (slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc sedm set sedmdesát dva Komň
českých a sedmdesát šest haléřů) při sazbě DPH ve výši 21%. Cena jednotlivých položek je
uvedena v příloze č. 1.

2. Kupní cena bude upravena o připadnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne
účinnosti příslušné změny.

3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupi zboží
(doprava do místa plněni, balné atd.).

4. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajIciho uvedený ve smlouvě, a to na základě
faktury vystavené prodávajÍcÍm po převzetí zboží kupujIcim.
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5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto
náležitostI bude faktura obsahovat označeni prodávajiciho, kupujÍcÍho a příjemce faktury
(policejní prezidium ČR, OMM SLZ PP, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba

Přílohou faktury je potvrzený dodací list vystavený jménem
prodávajicIho. Nebude-li přílohou faktury potvrzený dodací list vystavený jménem
prodávajiciho, není kupujícI povinen fakturu uhradit.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne prokazatelného doručení faktury příjemci faktury (viz odst. 5). V případě doručeni faktury
v období od 15. prosince daného roku do 28. února nás|edujÍcÍho roku se lhůta splatnosti
dohodou smluvn Ich stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručeni faktury na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura doručena na
adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupujÍcÍ není v prodlení s placením.
Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je
dnem splatnosti nejbližší nás|edujÍcÍ pracovni den.

7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho ve prospěch bankovního účtu prodávajÍcÍho uvedeného ve
smlouvě. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury,
není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

8. V případě, že faktura nebude mít odpovídajÍcÍ náležitosti nebo nebude vystavena v souladu s
touto smlouvou, je kupujÍcÍ oprávněn ji ve lhůtě splatnosti odeslat zpět prodávajíchnu.
Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní
délce v souladu s odst. 6 tohoto článku.

9. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajicimu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
části.

10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se
kupujÍcÍ nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujÍcÍho aplikovat
přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek lV.
Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. ProdávajÍcÍ ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data
převzetí zboží.

2. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž
nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

3. KupujicI je povinen oznámit prodávajIcimu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez
zbytečného odkladu po jejím zjištěni a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží, dle své
volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupujÍcÍ povinen popsat vadu nebo alespoň
způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.

4. Vady zboží budou reklamovány písemně na adresu prodávajÍcÍho uvedenou v ČI. l smlouvy.
5. V případě, že kupujIci uplatní nárok na odstraněni vady, zavazuje se prodávajÍcÍ odstranit

reklamované vady ve lhůtě nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po oznámení vady
kupujÍcÍm.
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Článek V.
Sankční ustanovení a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu odevzdáni zboží podle ČI. Ill. je prodávajÍcÍ povinen uhradit
kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý,
byť i započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdáni, byt' i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve
prodávajÍcÍ dle této smlouvy kupujÍcÍmu odevzdal, je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujĹcÍmu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny zboží, které nelze v důsledku nedodání zboží užívat
včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, ode dne kdy se dostal do
prodlení s odevzdáním zboží, které nelze užívat.

3. V případě prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží dle ČI. V je prodávajÍcÍ povinen
uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny reklamovaného zboží včetně
dph, za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

4. Kupujicí je povinen zaplatit prodávajícňnu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti zákonný úrok z prodlení za každý, byľ i započatý, kalendářní den prodlení.

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy
byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplaceni.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Rovněž
tím není dotčena povinnost prodávajÍcÍho řádně dodat zboží.

7. KupujÍcÍ je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
a) prodávajÍcÍ je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů,
b) prodávajÍcÍ je v prodlení s vyřízenIm reklamace delším než patnáct (15) kalendářních

dnů,
c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenčni řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen
faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.

8. ProdávajÍcÍ je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení s úhradou
faktury o vÍce než třicet (30) kalendářních dnů od data splatnosti.

9. Účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Článek VI.
Ostatní ujednáni

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v či. l. této smlouvy.

2. ProdávajĹcÍ je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny
zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3. ProdávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. prodávajÍcÍ je povinen upozornit kupujíciho písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
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5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

Článek VIl.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejněni v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni změn nebo rozsahu
této smlouvy.

3. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řidl obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou
označenou jako číslované dodatky.

5. Smluvní strany vylučuji aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. ProdávajÍcÍ přebírá

v souvislosti s cenou
podmínkami výrobce

podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
za poskytnuté plněni, požadavky na poskytované plnění a licenčními

zboží.
7. Práva kupujÍcÍho vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve lhůtě pěti (5) let

ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanoveni smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.

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

10. Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž kupujÍcÍ obdrží po jejich podpisu
jedno (l) vyhotovení a prodávajÍcÍ jedno (l) vyhotoveni.

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Specifikace zboží s uvedením ceny.

za kupujícího za prodávaj/c/ho
15 -10-2021

Mgr. David P

vedoucí SLZ P ČR

jedna

Toman Jakub
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Příloha č. 1 ke KS pod č.j.: PPR-34535-6/ČJ-2021-990670

cena za MJ cena za MJ cena celkem cena celkem
Por. c. nazev produktu M.J. mnozstvi bhzsb specifikace bez DPH včetne DPH bez DPH včetne DPH

Taktická kotníčková obuv, barevné provedení Ranger

, . ,V . . Green. Vel. 4x 43, lx 43 1/3, 2x 45, lx 50. Minimálni1 Taktička kotnickova obuv par 8 . . . . . 5 371,10 Kc 6 499,03 Kc 42 968,80 Kc 51 992,25 Kcspecifikace napr. jako Taktička obuv QUEST 4D GTX
Forces 2 EN Salomon

Vel. 9x L, 3x XL. Ochranné maskované taktické rukavice,
2 Ochranné taktické rukavice pár 12 minimálni specifikace např. jako Mechanix FAST FIT barva 385,00 KČ 465,85 KČ 4 620,00 KČ 5 590,20 KČ

mulúcam

Součásti sady je černý rám s upinacIm popruhem, 3
výměnné zorníky US (čirý " kouřový " kontrastní červený),
obal z mikrovlákna (vhodný také k čištěni zorníku) a
transportní obal. Brýle s ochranou proti nárazu, poskytující
dokonalou kompatibilitu s další výstrojí. Díky lehkému rámu

Ochranné brýle s výměnnými a jeho tvaru není nijak narušena ochrana sluchu při použiti3 . sada 30 . . . . . . 2 374,38 Kc 2 873,00 KČ 71 231,40 Kc 86 189,99 Kczorniky sluchatek nebo komunkacnich nahlavmch souprav.
Zorníky poskytují mimořádnou balistickou odolnost a mají
bezvadné optické vlastnosti (ANSI Z87.1). Všechny
výměnné zomíky poskytuji 100% ochranu proti W záření,
lze je snadno vyměnit i v nasazených rukavicích. Minimální
specifikace např. jako Brýle REVISION SAWFLE vel. Rg
Odlehčená semišová středně vysoká služební bota s
GORE-TEXovou podšívkou pro rychlé přesuny. Uzavřená
šněrovací očka a je vhodná pro seskoky padákem. V
podešvi zabudován speciální klínek chránici botu pň
rychlém slaňování.
svršek: vysoce odolný, hydrofobizovaný nubuk, 2,0-2,2

4 Semišová služební obuv pár 20 mm 4 049,60 Kč 4 900,02 KČ 80 992,00 KČ 98 000,32 KČ
šněrování: uzavřené háčky
podšívka: GORE-TEX
certifikace pracovni obuvi: EN ISO 20345:2012 02 s
přívlastky WR, FO, Cl, Hl, HRO, SRA. Minimá|ní
specifikace např. jako obuv lowa ve vel. (uk) 2x 7, 5x 8,
5x9,5x10,1x11,2x12

Cena celkem 199 812,20 KČ 241 772,76 Kč

* V případě, že se vyskytuji odkazy na určité obchodní značky popř. výrobky, zadavatel tyto odkazy použil pro stanoveni jakosti.
* Do tabulky prosím uveďte ceny VC. Balného a dopravy


