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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPM-132490-12/ČJ-2021-1400VZ

Článek l.
Smluvní strany

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

se sídlem:
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen ,,kupujIcí")

a

tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Ing. Erikou Tesaříkovou, vedoucí oddělenI materiálně-
technického zabezpečení
72051795
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Ostrava
20931881/0710
Ing. Jan Krejčí, referent majetkové správy
+420 974 761 548
jan.krejci@pcr.cz
6jwhpv6

2. INTERIER TECH s.r.o.

Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:
(dále jen ,,prodávajicŕ')

Za Drahou 253, český Brod - Liblice, 282 01
jednatelkou společnosti

29058155
CZ29058155
KB pobočka Poděbrady
43-6648310287/100

4winzy

(dále společně jako ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu ustanoveni § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto

kupní smlouvu
(dále jen ,,smlouva").
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Článek Il.
Předmět smlouvy

1. prodávajÍcÍ se zavazuje dodat kupujícímu celkem 12 ks kancelářských křesel
pro nepřetržitý provoz 24/7 (dále jen ,,zboží").

2. KupujÍcÍ se zavazuje zboží od prodávajÍcÍho převzít a zaplatit mu za něj dohodnutou
cenu, to vše způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených ve smlouvě.

3, Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 15. 11. 2021, která
byla na základě výběrového řízení vedeného v Národním elektronickém nástroji (NEN)
pod systémovým číslem N006/21/V00029815 na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem ,,Nákup křesel pro lOS KŘP Olomouckého kraje" vybrána jako nejvhodnější
a je podpisem smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

Článek III.
Dodací podmínky, místo plnění

1. ProdávajÍcÍ dodá zboží kupujíchnu do místa plnění: Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc.

2. ProdávajÍcÍ se zavazuje dodat zboží nejpozději do 15. 12. 2021, přičemž o konkrétním
termínu dodáni zboží informuje kupujícího nejméně 2 pracovní dny předem
prostřednictvím přís|ušného odpovědného pracovníka za převzetí zboží, který je uveden
jako kontaktní osoba.

3. Kupujici nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem potvrzeni dodacího listu svým
podpisem a faktickým převzetím zboží.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho v okamžiku převzetí zboží
od prodávajÍcÍho.

5. Komunikace smluvních stran týkající se fakturace bude probíhat prostřednictvím k tomu
oprávněných osob.

Oprávněnou osobou za kupujícího ve věci fakturace je Ing. Jan Krejčí, tel.: 974 761 548,
e-mail jan.krejci@pcr.cz, příp. Ing. Erika Tesaříková, tel.: 974 761 243, mobilní tel.:

Oprávněnou osobou za prodávajÍcÍho ve věci dodáni zboží a fakturace je
tel.
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Článek lV.
Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena zboží se sjednává jako cena nejvýše přípustná.
· Celková cena bez DPH 390.720,00 Kč
· DPH (21 %): 82.051,20 KČ

PCR14ETRpo54134894

0 Celkové finanční plnění vC. DPH: 472.771,20 Kč

2. O předání a převzetí zboží bude prodávajidm vyhotoven dodací list ve 2 vyhotoveních,
který bude podepsán zástupci obou smluvních stran a každá ze smluvních stran obdrží
po jednom z nich.

3. Daňový doklad (dále jen ,,faktura") vystavený prodávajícím bude doručen nejpozději
s termínem dodání zboží, tj. 15. 12. 2021, přičemž musí obsahovat náležitosti stanovené
právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčís|ení ceny zboží bez DPH, DPH
a celkovou cenu zboží včetně DPH. Součástí faktury bude také kopie dodacího listu,
nebude-li předložena při dodání zboží.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujícímu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na
e-mailovou adresu kupujÍcÍho: epodatelna.policie@pcr,cz, přičemž v názvu e-mailu musí
být uvedeno ,,OMTZ KŘP-M" a číslo jednací (čIslo smlouvy) nebo na adresu sídla
kupujÍcÍho - tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručeni se rozumí 3. den ode dne odeslání faktury.

5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujÍcÍho. Pokud kupující uplatní nárok na odstraněni vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do odstraněni vady zboží uhradit cenu zboží,
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
30 kalendářních dnů.

6. Kupující nebude poskytovat prodávajicímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.

7. KupujIcí je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

Článek V.
Záruka za jakost, vadné plněni

1. ProdávajÍcÍ odpovídá za kvalitu a jakost dodaného zboží po dobu 24 měsíců, a to od data
předáni kupujícknu.

2. Záruční doba počíná běžet podpisem dodacího listu. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro vady, za které odpovídá prcdávajíci.
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3. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude minimálně po celou záruční
dobu způsobilé k použiti pro obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti.

4. Zárukou za jakost nejsou dotčena ani omezena práva kupujícího z vadného plněni
vyp|ývajicí z příslušných ustanovení občanského zákoníku, at' už se jedná o vady plněni,
které jsou podstatným či nepodstatným porušením kupní smlouvy.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni.

6. Vady, které se na zboží projeví v záruční době, se zavazuje prodávajÍcÍ odstranit
na vlastni náklady do 30 pracovních dnů od jejich oznámení kupujícím.

7. prodávajÍcÍ je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícknu
smluvní pokutu ve výši 300 KČ, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení.

8. Ostatní podmínky reklamace ve smlouvě neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.

Článek VI,
Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujIcím či jeho
zaměstnancích a spdupracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2, prodávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou podílet na dodáváni zboží kupujíchnu dle smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodávání zboží
dle smlouvy, odpovídá prodávajÍcÍ, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti smlouvy.

5, Za porušeni jakékoli povinnosti prodávajÍcÍho uvedené v tomto článku je prodávající
povinen kupujíchnu zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 KČ, a to za každé jednotlivé
porušeni.

Článek VIl.
Sankce

1. V případě nedodrženi terminu nebo nekompletního dodání zboží ze strany prodávajícího
nebo v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujĹcÍho z důvodů zjevných vad zboží
je kupující oprávněn na prodávajíchn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové
ceny zboží bez dph za každý i započatý den prodlení. Minimálni výše sankce
za prodlení je 300 kč.
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2. V případě neuhrazení faktury kupujíchn v termínu uvedeném v ČI. lV. smlouvy,
má prodávající právo na úroky z prodlenI ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny fakturované
částky bez DPH za každý i započatý den prodlení,

3. Jakákoliv smluvní pokuta a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do 14
kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. V opačném případě si smluvní strany
sjednávají úrok z prodlení ze smluvní pokuty ve výši zákonného úroku z prodlení,
a to ode dne následujldho po dni splatnosti smluvní pokuty do zaplaceni.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody v plném rozsahu ani povinnost prodávajídho řádně dodat zboží.

Článek Vlil,
Odstou pení od smlouvy

1. Vyjma případů, které stanoví zákon, je kupujÍcĹ dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se prodávajici do prodlení s dodáním nebo předáním zboží kupujícímu

o více jak 10 pracovních dnů,
b) dostane-li se prodávajíci do prodlenI s odstraněním řádně reklamované vady o více

jak 10 pracovních dnů,
C) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajÍcÍho,
d) vstoupí-li prodávajÍcÍ do likvidace,
e) bude-li prodávající v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců

DPH vedeném Ministerstvem financi ČR.

2. vyjma případů, které stanoví zákon, je prodávající dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se kupující do prodlení s úhradoLl ceny zboží o vÍce jak 30 pracovních dní,
b) neposkytuje-li kupujÍcÍ prodávajícimu potřebnou součinnost, a to ani po předchozí

písemné výzvě.

3. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na případnou náhradu škody nebo zaplaceni
smluvní pokuty.

Článek lX.
Změna a zánik smlouvy

1, Veškeré změny smlouvy lze provádět pouze formou vzestupně číslovaných písemných
dodatků stvrzených podpisem obou smluvních stran.

2. K zániku smlouvy může dále dojít:
a) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran,
b) dohodou smluvních stran v písemné formě,

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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2. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle zákona č, 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv").

3. Smluvní strany souhlasI se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru
smluv, přičemž prodávající prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním
tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zveřejnění smlouvy provede
kupující.

4. Kontaktní osoby jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle smlouvy, nejsou však
bez dalšího jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni změn nebo rozsahu smlouvy.

5. 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.

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána platným zaručeným
kvalifikovaným elektronickým podpisem zastupujících oprávněných osob obou
smluvních stran

7. Vztahy smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
v platném a účinném znění.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni smlouvy rozhodujĹcÍ, na důkaz čehož připojují
ke smlouvě své podpisy.

9. Nedilnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Specifikace zboží.

V Olomouci dne

Za kupujícího:

V Českém Brodě dne

Za prodávajícího:

· Digitálně podepsalIng. Erika 1,g. Erika Tesaříková
" " Datum: 2021.11.23Tesá ríkova 09,09,18+01'00'

Ing. Erika Tesaříková
vedoucí oddělerú MTZ

Digitálně podepsal

D'tum:2021.11.23
10:17:20 +01'00'

jednatelka společnosti
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Příloha Č. 1 - Specifikace zboží

Cena Cena Cena Cena

Název zboží za 1 ks za 1 ks za 12 ks za 12 ks

bez DPH vC. DPH bez DPH vC. DPH

Kancelářské křeslo KABdir
32.560,00KČ 39.397,60KČ 390,720,00KČ 472.771,20 Kč

Technická specifikace zboží

Tento technický popis může být nahrazen přiloženou technickou specifikací výrobce, přičemž v tomto případě
bude doplněna pouze výše uvedená tabulka.

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Technický popis viz níže.
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iW INTERIERTECH

KAB
DIRECTOR

Mechanika s nastavením tuhosti
Nastaveni sklonu opěráku
výškově stavitelný sedák
Nastavitelná bederní opěrka- vzduchový polštář
Nastavitelná opěrka hlavy
Zcela odklopné područky s nastavením sklonu
výplň sedáku i opěráku je tvarovaná pěna s bočním vedením
celokovový kříž typ pavouk
Kolečka tvrdá na koberce
Zátěž maximálně 150 k

látka
Xtreme KAB
YS009

Zátěžová křesla KAB Seating Director jsou určena především do nonstop provozu - 24 hodinové provozy. jejich
celokovová konstrukce je testována na zatlžení 150 kg. Svému uživateli zajišt'ují velmi dobré ergonomické vlastnosti,

Vhodné pro dispečerská pracoviště, veliny, policii, hasiče, záchrannou službu, letištní terminály a podobně.

'%
r

Výška l Tuhost Houpání
mmwnl výlky hovpánl a WOĎbCé U

ľútmh cjdWu opNáku

Záléžová báze
bV«jvá tAze legem
KAB Seabru

rozměry

INTERIER TECH s.r.o., Za Drahou 253, český Brod 282 01,lČO: 290 58 155, dič: cz290 sb 155,
www.interiertech.cz
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