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, KUPNÍ SMLOUVA
\ '- ...uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními

stranami:

1. kupujícím:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
zastoupený:

město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100
Lenkou Býnovou, vedoucí odboru organizačního, na základě
směrnice Rady města Chebu č. 22/2021 část VIII. ČI. 5 odst. 2

a

2. prodávajícím: D.S.D.METAL plus spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.: C 63358
se sídlem: Jaromírova Č.p. 662/40, 128 00 Praha
IČO: 61776548
DIČ: CZ61776548
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 279727433/0300
zastoupený: JUDr. Liborem silovským, jednatelem

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě
a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva k předmětu koupě a závazek kupujícího
předmět koupě převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2. Předmětem této smlouvy je: nákup materiálu dle cenové nabídky č. NAB-2022-00185 ze dne
29. 3. 2022, která je přílohou této smlouvy.

3. Kupující je povinen zboží bez vad dodané převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou
kupní cenu podle této smlouvy.

4. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke
zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží bez vad.
Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží prodávajícímu prodává,
kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

II.
Specifikace předmětu smlouvy

1. Předmětem smlouvy je nákup 2 ks zásahového oděvu Patriot ELITE (kabát a kalhoty), 1 ks obuv
zásahové Zlín PTFE, l ks obuv zásahová DEMON FIRE, 2 ks přilby zásahové Dräger HPS, 2
páry rukavice zásahové KARLA, 2 páry rukavice technické RESCUE, 4 ks svítilny Survivor
LED.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat za podmínek závazné nabídky prodávajícího ze dne
29.3. 2022, nabídka NAB-2022-00185 na základě vyhodnocení poptávkového řízení ze dne 11.
4. 2022 za konečnou cenu zboží, kterou prodávající nabídl ve své nabídce. Předmětem smlouvy
jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce prodávajícího obsaženy, ale
o kterých prodávající věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou ,,
k řádnému splnění této snilouvy třeba. Předmět smlouvy zahrnuje dodání předmětného zbož
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a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek nutných k naplnění předmětu smlouvy.
Prodávající prohlašuje, že má pro plnění předmětu smlouvy platné oprávnění a potřebné
zkušenosti, potřebné odborníky a kvalifikaci.

III. ·
Doba plnění a dodací podmínky

l. prodávající se zavazuje vlastním nákladem dopravit zboží kupujícímu a řádně jej protokolárně
kupujícímu předat nejpozději dne 5. 9. 2022.

2. Dodáním zboží a jeho předání kupujícímu se rozumí úplná a kompletní dodávka předmětu
smlouvy bez vad a v odpovídající kvalitě dle specifikace, která je ·součástí nabídky
prodávajícího. Zástupci kupujícího bude předmět smlouvy předán spolu s předávacím
protokolem osobně prodávajícím.

IV.
Cena - platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně ve výši:
Cena za prodej a dodání zboží bez DPH 78 429,74 KČ
DPH 21 % 16 470,26 Kč
Cena celkem 94 900 KČ

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího, které při plnění svého závazku dle této
smlouvy vynaloží.

3. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení
kupujícímu.

V.
Odpovědnost za vady - záruka

l. prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté vad a bude kvalitativně i kvantitativně
odpovídat. Vadou se rozumí odchylka od množství či druhu zboží stanovených touto smlouvou.
Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání
kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou. Prodávající prohlašuje, že je výlučným
vlastníkem zboží, že na zboží neváznou žádná práva třetích osob a že není dána Žádná překážka,
která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že zboží
nemá Žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost
zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, bude po záruční dobu (24 měsíců
od data převzetí zboží kupujícím) způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si
obvyklé vlastnost.

VI.
Kontaktní osoby a doruČování

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou na strmě kupujícího je: ing. jiří Kubec a na
straně prodávajícího: Ing. Jana Bucifalová /tel.774 848 488/

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:
· Poštou - faktury a dodatky ke smlouvě - adresa kupujícího: v záhlaví této smlouvy,

- adresa prodávajícího: v záhlaví této smlouvy.
· Osobně - za kupujícího i prodávajícího potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich

zástupci.
· V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,,
v platném mění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se
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nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se
do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode
dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty. Takovéto doručeňí dokumentu má stejné právní účinky jako
doručení do vlastních rukou.

VII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci oboů smluvních stran.
Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v
předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena

ostatní ustanovení smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let od

doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými,

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám zrněn než dodatkům této smlouvy případně ústním
ujednáním se nepřihlíží.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením ČI. lV odst. 1 písm. b), směrnice č. 7/2021
pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zři'zenými nebo
založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 233/8/2021.

8. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich spolu který by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud kupujícího.
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tel.: 377 925 517, fax: 377 240 781
Www.dsdplus.cz, www.dsd-naradi.cz

lJUDr. Libor s|rováký
"za prodávajícíhb
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áL0 Nabídka NAB-2022-00185

Číslo dokladu:
Referent:

NAB-2022-00185
Bucifalová, 774 848 488

Dodavatel:
D.S.D. METAL plus spol. s r.o.
Karlova 282/7
301 00 Plzeň

Sídlo: jaromírova 662/40
128 00 Praha
IČ: 61776548, DIČ: CZ61776548
Obchodní rejstřík: Registrace v obch. rejstř. vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63358.
tel: 377925505, fax: 377320954
e-mail: info@dsdplus.cz
Internet: www.dsdplus.cz, www.hasicskavyzbrojna.cz

Platební údaje:
Způsob úhrady: Bankovním převodem
Požadovaná záloha: 0,00 KČ
Úrok: O
Splatnost dni: O
Měna: CZK
poptávka 29.3. e-mail Kubec Jiří, Ing. "kubec@cheb.cz"
je poskytnuta jednorázová sleva platná jako celek dle poptávky

Datum: 29.3.2022
Datum platnosti: 28.4.2022

Odběratel:
Město Cheb

rnáměstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb, Cheb
lČ: 00253979, DIČ: CZ00253979

Obchodní údaje'
Doprava: Bucifalová

popIs
zásahový oděv - Fireman Patriot
ELITE - kabát s nápisem HASIČI
lnáhrada za Patriot Plus pro FOK/
182/108/100
zásahový oděv - Fireman Patriot
ELITE - kalhoty lnáhrada za Patriot
Plus pro FOK/ - 188/94 a 182/94
Obuv zásahová Zlín PTFE 7120 -
typ F2A - COMFORT - velikost 43
Obuv zásahová DEMON FIRE
1V.Generation Protector - velikost
45
Přilba zásahová Dräger HPS7000
PRO H1/52-
60cmLfoto|um.ze|ená,z|atý
štit,nátylnik Nomex-bez polepu
Rukavice zásahové KARLA s
manžetou COMPACT /Kevlar-
Nomex s mebránoul velikost 9
Rukavice zásahové KARLA s
manžetou COMPACT /Kevlar-
Nomex s mebránoul velikost 10
Rukavice technické - RESCUE pro
záchranáře LESLEY Plus velikost
M-B
Rukavice technické - RESCUE pro
záchranáře LESLEY PIus velikost
L-g
Rukavice technické - RESCUE pro
záchranáře LESLEY PIus velikost
XL-10
Svítilna Survivor LED Atex -
napájení baterie 4 x AA (hasičská
svItilna Streamlight) NEW

Číslo Množství Cena za jedn. Cena bez DPH
2 Ks 8 946,28 17 892,56 21%

DPH Cena celkem
3 757,44 21 650,00

2 Ks 6 020,66 12 041,32 21% 2 528,68 14 570,00

7120 1 Ks 5 396,69 5 396,69 21% 1 133,31 6 530,00

S93892 1 pár 5 016,53 5 016,53 21% 1 053,47 6 070,00

R 79571- 2 Ks 10 223,14 20 446,28 21% 4 293,72 24 740,00
12+
R7HPS7/P/
PHO/Z/N/x
8013 1 pár 1 876,03 1 876,03 21% 393,97 2 270,00

8013 1 pár 1 876,03 1 876,03 21% 393,97 2 270,00

6510 1 pár 826,45 826,45 21% 173,55 1 000,00

6510 2 pár 826,445 1 652,89 21% 347,11 2 000,00

6510 1 pár 826,45 826,45 21% 173,55 1 000,00

SML90567 4 Ks 2 644,6275 10 578,51 21% 2 221,49 12 800,00

straně 2
a 7, 301 QQ Plzeň
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Nabídka NAB-2022-00185
ČíSlo Množství Cena za jedn. Cena bez DPH

O Ks 0,00 0,00 21%

18 mj 78 429,74

Zaokrouh/en/:
Celkem:

DPH Cena celkem
0,00 0,00

16 470,26 94 900,00

0,00 Kč
94 900,00 Kč
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