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SMLOUVA KUPNÍ  
Č. j. KRPK-80610-12/ČJ-2021-1900VZ 

 

Smluvní strany: 
 

I. Prodávající  ALWIL Trade, spol s.r.o.  zapsaná v OR u Městského soudu v Praze 

oddíl C, vložka 1553 

Zastoupený:   

Sídlo:   Průmyslová 7, 102 00 Praha 10 

IČO:   16188641 

DIČ:   CZ16188641 

Bankovní ústav: 
Číslo účtu:    

Kontaktní osoba: 
Telefon:   

Mail:   

Datová schránka: h8mk44q 

 

a 

 

II. 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:   
Fax:   
 

 

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 dodat kupujícímu: 

 

4 ks softwarových licencí pro zálohování virtualizované infrastruktury (dále jen zboží), 
dle specifikace předmětu plnění a cenové 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  238 160,00 Kč bez DPH 

 DPH 21%    50 013,60 Kč 

 CELKEM  288 173,60 Kč s DPH 

 Slovy: dvěstěosmdesátosmtisícstosedmdesáttřikorun 60/100 

  

 

III. 

Platební podmínky 

 

1. Úhrada kupní ceny za zboží dle smlouvy 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: Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a zaslána na adresu Krajské ředitelství policie 
Karlovarského kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Jednoty 1773, 356 01 

Sokolov, nebo předána kupujícímu zároveň s dodaným zbožím. 

 

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. 

 

4. Zálohu kupující neposkytuje. 
 

 

IV. 

Místo plnění  
 

1. Prodávající dodá zboží, včetně fakturace, nejpozději do 30 pracovních dnů od účinnosti této 
smlouvy. 

 



2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

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

 

4. Odpovědnou osobou k převzetí věci kupujícím soba uvedená 
ve specifikaci kupujícího, 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 bylo na prodávajícího 
vyhlášeno insolvenční řízení. 

 

4. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. 
 

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

 

 

VI. 

Úroky z prodlení 
 

1. Nedodá-li prodávající zboží dle smlouvy 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 v rozsahu a trvání uvedeném v bodu 1.2. Přílohy č. 1 - Specifikace předmětu plnění. 

 

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

 

 

VIII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

 

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

 

2. 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, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 
 

 

 

Příloha č. 1 

Specifikace předmětu plnění 
 

Příloha č. 2 

Cenová nabídka prodávajícího + rozklad ceny 

 

 

 

V Praze dne……………….     V Karlových Varech dne……………. 



 

Nabídka   15 



 

Nabídka   16 



 

Nabídka   17 



 

Nabídka   18 



 

Nabídka   19 



 

Nabídka   20 



 

Nabídka   21 



 

Nabídka   22 



 

Nabídka   23 



 

Nabídka   24 



 

Nabídka   25 



 

Nabídka   26 



 

Nabídka   4 

 

IV. CENOVÁ NABÍDKA 

 

1. Nabídková cena  
 
Celková nabídková cena bez DPH          238 160,00 Kč 

DPH (21%)               50 013,60 Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH          288 173,60 Kč 

 

 

Název služby Jednotka služby
Počet jednotek 
pro stanovení 

ceny

Cena za 1 jednotku

(v Kč bez DPH)

SW licence zálohování pro 1 CPU včetně 1 roku 
podpory typu Support and Subskription

licence pro 1 CPU 4 59 540,00 Kč

238 160,00 Kč

50 013,60 Kč

288 173,60 Kč

Cena celkem za počet 4 jednotek bez DPH

DPH

Cena celkem za počet 4 jednotek s DPH
 

 
 
 

Nabídková cena obsahuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky.  
Nabídková cena obsahuje veškeré úkony související s řádným plněním předmětu veřejné 

zakázky a veškeré náklady s tímto související, tj. včetně veškerých hotových nákladů, dopravy, 

pojištění apod. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění celého předmětu 
veřejné zakázky.



 

 

 

 

 

 

 

PÍSEMNÉ DOPLNĚNÍ NABÍDKY 

 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE  

Jednoty 1773 

356 01 Sokolov 

 

 

OBJASNĚNÍ A DOPLNĚNÍ DOKLADŮ  

podle § 46 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění  
 

Veřejná zakázka:  

Pořízení SW licencí pro zálohování virtualizované infrastruktury 

 

Zadavatel: 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  

Jednoty 1773, 356 01 Sokolov 

IČ: 72051612 

 

Účastník: 

ALWIL Trade, spol. s r.o.  

Průmyslová 7, 102 00 Praha 10 

IČ: 16188641 

 

 

          Na základě žádosti o objasnění údajů v  nabídce doručené dne 8.11.2021 

v rámci probíhajícího zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Pořízení SW licencí pro 
zálohování virtualizované infrastruktury“, vedeném podle zákona č. 134/2016  Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
Účastníku, společnosti ALWIL Trade , spol. s r.o. (dále jen „Účastník  “), podává 
tímto Účastník  následující objasnění nabídky. 
 

Rozpis ceny na cenu licence a cenu roční podpory:  

Název služby Jednotka služby Počet jednotek pro 
stanovení ceny

Cena za 1 jednotku

(v Kč bez DPH)
SW licence pro 1 CPU licence pro 1 CPU 4 42 540,00 Kč
1 rok podpory typu Support and Subskription podpora 1 rok 4 17 000,00 Kč  
 

V Praze dne 8. listopadu 2021 

 

 


