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Smlouva kupní  Č. j. KRPK-85589-7/ČJ-2021-1900IT 

 

 Smluvní strany: 
 
I. Prodávající  K + B Progres, a.s., zapsaná v obchodním  rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B vložka 2902  Zastoupený:  

II. Sídlo:   Klíčany, U expertu čp. 91, č.or. 91, okres Praha-východ,  PSČ 250 69  IČO:   61860123   DIČ:   CZ61860123 Bankovní ústav: Číslo účtu:    Kontaktní osoba: 
Telefon:   
Mail:   Datová schránka: 3jgqrd8 

 
a 

 
III. Kupující 

 
Česká republika –  Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje Zastoupený: Sídlo:   Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory IČO:   72051612 DIČ:   CZ72051612 Bankovní ústav: Číslo účtu:    Kontaktní osoba: 
Telefon:   
Mail:   Datová schránka: upshp5u 

 uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu kupní dle ustanovení § 2079 
a následujících občanského zákoníku. 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje prodat a doručit kupujícímu 6 ks televizorů 

(dále jen zboží), dle technické specifikace a nabídky prodávajícího, které jsou nedílnou 



 

součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a příloha č. 2.  

2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu sjednanou 
v článku II. této smlouvy. 

 

 

II. 

Kupní cena 

 

1. Zboží uvedené v článku I. smlouvy prodává prodávající kupujícímu se všemi součástmi 
a příslušenstvím za sjednanou kupní cenu. 

  

2. Celková cena je stanovena ve výši 50 528,88 Kč bez DPH 

 DPH 21% 10 611,06  Kč 

 CELKEM 61 139,94 Kč s DPH 

 

 Slovy: šedesátjednatisícjednostotřicetdevětkorunčeských 94 halířů. 
 

 

III. 

Platební podmínky 

 

1. Úhrada kupní ceny za zboží bude provedena bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data jejího doručení na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Faktura bude považována 
za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu prodávajícího. 

  

2. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: 

 a musí obsahovat č. j. kupní smlouvy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

 

3. Kupující není v prodlení s placením faktury, jestliže vrátí fakturu prodávajícímu, protože faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je kupující povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu. 
 

4. Zálohu kupující neposkytuje. 
 

 

IV. 

Způsob převzetí předmětu kupní smlouvy  
 

1. Prodávající dodá zboží nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy a to v pracovní 
dny mezi 7:30 – 15:00 hod. 



 

 

2. Místem plnění je adresa Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Jednoty 1773, 356 01 Sokolov. 

 

3. Odpovědnou osobou k převzetí věci kupujícím je osoba uvedená jako kontaktní osoba.  
 

 

V. 

Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy 

a) prodlení prodávajícího s dodávkou zboží ve sjednaném termínu,  
b) nedodání zboží v požadované specifikaci dle této smlouvy, 

 

2. Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku. 
 

3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy též tehdy, jestliže byl na majetek prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání. 
 

4. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradil fakturu 
za předmět smlouvy v termínu stanoveném touto smlouvou.   

 

 

VI. 

Úroky z prodlení 
 

1. Nedodá-li prodávající zboží v termínu dle čl. IV. odst. 1 anebo v požadované specifikaci dle této smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny nedodané věci včetně DPH za každý, i započatý den prodlení. 
 

2. Nezaplatí-li kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení 
v souladu s občanským zákoníkem z oprávněně fakturované částky včetně DPH za každý den prodlení. 

 

3. Úrok z prodlení je splatný do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě 

 

 

VII. 

Záruka za jakost 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající poskytne kupujícímu na zboží dle této 
smlouvy záruku minimálně 24 měsíců. 



 

2. Platí-li na některé součásti zboží záruka za jakost delší dobu, pak se na tuto součást věci doba záruky dle odstavce 1 vztahovat nebude. 

 

3. Ostatní ujednání záruky za jakost se řídí ustanovením § 2113 a následujících ustanovení občanského zákoníku.   
 

 

VIII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 

2. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě kupní. 

 

3. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí a na důkaz toho připojují své elektronické 
podpisy. 

 

4. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
 

 

Příloha č. 1 

Technická specifikace 

 

Příloha č. 2 

Nabídka prodávajícího 

 

Příloha č. 3 

Plná moc 

 

 

V Klíčanech dne …………… V Karlových Varech dne ……………. 
 Prodávající: Kupující: 



Příloha č. 1 - Technická specifikace

Minimální požadované technické parametry

Televizor

Parametr Požadováno Nabídka prodávajícího
Nabízené zařízení - přesné typové 
označení -------------- HITACHI 50HK5305

úhlopříčka 47" až 50" 50"

rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160) ano

typ tuneru DVB-T2 HEVC ano

vstup HDMI ano ano

přehrávání multimédií ze zařízení 
připojených přes USB vstup ano ano

nahrávání na USB ano ano

možnost připojení do Wi-Fi sítě 
pomocí vestavěného přijímače ano ano

možnost uchycení VESA ano

určená pro příjem vysílání v ČR + 
české menu ano ano

takto označená pole vyplní uchazeč



Příloha č. 2 

Nabídka prodávajícího

položka nabízený produkt  počet cena za ks cena za ks cena za položku cena za položku
kusů  bez DPH s DPH  bez DPH s DPH

televizor HITACHI 50HK5305 6 8 421,48 Kč 10 189,99 Kč 50 528,88 Kč 61 139,94 Kč

Cena celkem bez DPH

DPH

Cena celkem s DPH

MODEL PICTURE POPIS

HITACHI 50HK5305

SMART TV, 4K UHD 3840x2160, 

DVB-T2/C/S2 (H.265), Dolby 

Vision, HDR, repro 2x10 W, Dolby 

Audio, Netflix, YouTube, Amazon 

Prime Video, Wi-Fi, 3x HDMI, 1x 

USB PVR, sluch. výstup, opt. 
výstup,  VESA 200x200, en. třída 

G

50 528,88 Kč
10 611,06 Kč
61 139,94 Kč


