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KUPNÍ S
Č.j.:ppR - 22694-7/ČJ-2016-990670

KUPUjÍCÍ:

Ministerstvo vnitra ČR

Praha 7, Nad Štolou 936/3
PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ : CZ00007064
Příjemce faktury:

Správa logistického zabezpečení
PP ČR, 150 05 Praha 5, P.O.Box 6

Zastoupen: Be. David Pšenička, vedoucí
OMM SL.Z PP ČR,150 05 Praha 5, P. O. BOX 6
bankovní spojeni: ČNB, pobočka Praha

MLOUVA

PRODÁVAjÍCÍ:

KRUFIN S. r. O.

Vítězná 2201, Sokolov
PSČ: 356 01
IČO: 26353342
DIČ: CZ26353342

zastoupen: Alena Krupová, jednatel

bankovní spojení: UniCredit Bank

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Bc.Martin Převrátil

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

l. Předmět smlouvy: Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží dle přílohy č. l této
smlouvy (dále jen ,,zboží") a převést na kupujícího vlastnické právo. Prodávající zboží
předá kupu.iícímll a kupující zaplatí s.jednanou kupní cenu.

2. řviísto odevzdání:Areái PČR Na Banícii i3ů4, 156 (JU Praha 5 Zbrasib"lv.

3. Termín: do 15 - ti dnů po podpisu smlouvy

4. Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 83.616,- KČ včetně 21% DPH. Tato cena je
nejvýše přípustná. Kupní cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím,
po převzetí zboží kupujícím.

5. Faktura: Musí obsahovat označení prodávqjícího, kupujícího: Ministerstvo vnitra ČR, Nad
Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6,
150 05 Praha 5, kontaktní osoba Bc. Martin Převrátil, a bude splňovat
náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435
občanského zákoníku. Faktura bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních a bude na ní
uvedeno číslo smlouvy kupujícího. Přílohou faktury je dodací list podepsaný pověřeným
zástupcem objednatele.

6. Splatnost faktury: Faktura je splatná do 30 dnů od data prokazatelného doručeni na adresu
příjemce faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího uvedený
ve smlouvě. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je
kupu.jící oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahu.je náležitosti stanovené touto
sn]]ouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; fáktura se považuje za vrácenou ve lhůtě
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu,
který ji vystavil. Prodávající .je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny. Okamžikem
doručení náležitě doplněné či opravené fäktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třicet (30) kalendářních dnů.

7. Záruka: Délku záruční doby zboží uvede prodávající na faktuře. Pokud kupující uplatní
nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu bezplatně odstranit
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nejpozději do deseti (IQ) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené
prodávajícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Prodávající je povinen
v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100,-
kč za každý den prodlení.

8. Sankce: Za prodlení s termínem odevzdání zboží je sjednána smluvní pokuta ve výši 100,-
kč za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude kupujícímu
účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou
splatné do 15 dnů po doručení .jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:

a) prodávající nedodá zboží ani v náhradním termínu, který bude kupujícím v rozumné
míře nově prodávajícímu stanoven v písemné formě

b) prodávající neodstraní reklamované vady zboží v přiměřené lhůtě nebo v případě, že
vady zboží nelze odstranit

C) náleží kupujícímu právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

9. Jiná ujednání: Zástupcem kupujícího pověřeným podpisem dodacího listu je p. Miloš
Černý nebo Be. Martin Převrátil Smlouva nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběn]a smluvními stranami a může být měněna se
souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované
dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden výtisk.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. l.

V Praze dr.e:
',' S dne: :j . 40 .Da Á¢

O 5 -10- 2016

Za kupujícího:

Be. Dav iCka
Vedoucí OMM SLZ PPČR

Za prodávajícího:

'jítězn
tf".' 35
iCQ· :?



,'říloha Č.1 kupní smlouvy č.j.: PPR-22694-7/ČJ-2016-990670

. . Cena ZA KS CELKOVÁPOLOŽKA MNOZSTVI S 21% DPH CENA S 21% !
(KS/L) DPH '

i Drátěnka na nádobí 24 3,18 76,38 !

i Houbičký mycí na nádobí 120 0,68 81,17 !

jar na nádobí 1 It 150 38,62 5793,48 lS
" RoundUp 5 l 25 1080,97 27024,14 !

i
RAID sprej proti lezoucímu hmyzu 400ml 20 90,25 1805,08 i

: RAID sprej proti |étajÍcÍmu hmyzu 400 ml 20 87,92 1758,37
l '

. Profi gelový čistič odpadů PASO 6 41,77 250,62 i

Technický benzin 20 L 65,32 1306,38 f
' Tekutý čisticí písek 500 ml 30 14,10 422,9 !,

: Myc' prostředek na pod ahý 5 It 20 50,82 1016,4 i

, Rýžák s násadou 5 52,44 262,21!
.' Hadr na podlahu bílý 70 x 55 30 13,64 409,1j

koště s násadou 5 29,95 149,74 i

Smeták s násadou 5 54,07 270,37 i
· Čisticí prostředek na ruce XINTEX RBX 210 ml 15 763,43 11451,38

Značkovací sprej Kontractor žlutý 5 174,41 872,05 :'
' Značkovací sprej Kontractor červený 5 174,41 872,05 2/
ocelový kartáč malý 5 23,39 116,95 ,

i' Čistič oken Clin citrus 30 29,68 890,44

Savo 30 25,07 752,14 t
,..

Klára - univers. čist prostředek na podlahu 30 L 10,89 326,7 ĺ\
' Mop pro mokrý úklid Tuft Fliper 40 cm 5 94,86 474,32 ;'

:
í Savo proti plisnim 15 47,30 709,48 ;

r
' Orovnávač brusných kotoučů 4 kolečkový (maister) 1 646,58 646,58

Brusný kotouč Tyrolit 49C240J10V40 1 364,49 364,49 '.;.
Ostřič vrtáků elektrický (Gude GBS 80) 1 1444,64 1444,64 :

' Hadice sprchová 1,5 m 1 170,76 170,76 !
Zásobník na papírové ručníky, kouřový plast, 4 j

i LOSDI Oceeano 386,23 1544,93
" Autokartáč VIKAN k teleskopické násadě, 11x25x9 9 :

cm 874,10 7866,94
. . . 2 1398,15 2796,29 l'- Profi univerzal Orkan, bal. 17 kg ,

. · · 2 1355,41 2710,81Profi lesk Orkan univerzal, bal. 15 kg t

' Orkán čisticí a regenerační přpravek, bal. 12 ks 12 56,24 674,89 'i
.

Zásobník na papírové ručníky, plast 1 386,23 386,23 i
;:

Zásobník na tekuté mýdlo, plast 1 293,74 293,74
.

' Držák na toaletní papír, velkokapacitní role 1 386,23 386,23

. . 20 10,43 208,6 '. hadřik z mikrovlakna 20 x 20 cm ,
. .... . . . .



JAR bez pachových přísad, bal 5 L 24 176,04 4225,03

Tablety do myčky nádobí 3v1, 56 ks v baleni 8 175,03 1400,21

Sprej proti kunám 10 140,34 1403,36

Celková cena bez DPH 69.103,75 KČ

Celková cena s DPH 21 % 83.616,- KČ
M ' . " , ,' .l . I I


