
KUPNÍ S
Č.j.:ppR - 23846-7/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
OMNI SLZ PP ČR.150 05 Praha 5, P. O. BOX 6
bankovní spo.jení: ČNB, pobočka Praha
č.ú.:l07-

MLOUVA

PRODÁVAjÍCÍ:

METRODIS s.r.o.

Pardubická 871/29, Kukleny, Hradec Králové
PSČ: 500 04
IČO: 25269844
DIČ: CZ25269844
Zastoupen:
Milan Kott, jednatel

zastupuje: Tereza Rašínová

bankovní spojení: KB Hradec Králové
č.ú.:

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 kupujícímu a kupující zaplatí sjednanou kupní cenu.

2. Místo odevzdáni: Areál PČR Na Baních 1304, i56 0(J Praha 5 Zbraslav.

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

4. Cena: Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 80.054,12 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 prodávajícího, 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 Be. 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 doručení 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
kupující oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto
smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura 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. Okarnžikein
doručení náležitě doplněné či opravené faktury 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 bezpÍatně odstranit
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ejpozději do deseti (10) 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 tel. 974 842 944 nebo Be. Martin Převrátil tel.: 974 842 012. Smlouva nabývá
platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 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 dne:
03 -10-2016

Za kupující

Be. David Pšenička
VOMM SLZ PP ČR

V Hradci Králové dne:
is N

Za prodávajícího'
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Milan Kott
.jednatel



ha Č.1 kupní smlouvy č.j.: PPR-23846-7/ČJ-2016-990670

POLOŽKA MNOŽSTVĹ
(KS/L)

Osvětlení GANYS TL 2016-21, 92 cm, 1x21W 3

lampa přenosná, 240V, zářivková, diodová - Kanlux 10
07950
Přenosné svItidlo na teleskopickém stojanu - stojan + 2

m

Cenaza KS čelková
POLOŽKA M:KOSZ/S:V| S 21% DPH CENA S 21%

DPH

Osvětlení GANYS TL 2016-21, 92 cm, 1x21W 3 451,04 1353,12

lampa přenosná, 240V, zářivková, diodová - Kanlux 10
07950 300 3000
Přenosné svItidlo na teleskopickém stojanu - stojan + 2
SOW halogen 652,53 1305,06
pásek stahovací VVP 2,0x100mm 1500 0,1 150
pásek stahovací VVP 2,0x160mm 1000 0,2 200
pásek stahovací VVP 4,0x100mm 1000 0,2 200
pásek stahovací VVP 4,8x250mm 1000 0,55 550
pásek stahovacíVVP 5,0x250mm 1000 0,55 550
pásek stahovací VVP 8,0x360mm 1000 1,3 1300
pásek stahovací VVP 8,0x540mm 1000 2,54 2540
Stropní zářivkové těleso (s mřížkou 2X36W, přisazené) -
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ MŘÍŽKOVÉ 2x36W OS- 18
RA236N-00 402,31 7241,58
Stropní zářivkové těleso (s el. předřadníkem 2X36W,
přisazené, s mřížkou) - SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 12
MŘÍŽKOVÉ 2x36W OS-RA236N-00 402,31 4827,72
Stropní zářivkové těleso (s plastovým krytem 2x36W,
přisazené) - SVĹTIDLO HELIOS 2X36W EP IP65 15 331,68 4975,2

Světlo stropní (2x60W, prům. 37 cm, např. UFO) - 55
RABALUX UFO 1xE27 , lP20 pr.285 bílá/opá! /5101/ 185,9 10224,5
Svítidlo bez senzoru (prům. 28 cm, např. VICTOR W131 22
BI) - PETRA 230-240V 60W/E27 IP44 278,4 6124,8
Svítidlo s pohybovým Čidlem (prům. 28 cm, např.
VICTOR W131 BI) - BELLA 2x40W PIR 360° IP20 54 361 19494
Trubice zářivková 36W/1200 mm Nordeon 30 26,4 792
Trubice zářivková OSRAM HE 21\N/840 20 53,61 1072,2

Trubice zářivková PHILIPS TLS 28W - Narva 20 90,1 1781,6
Trubice zářivková lineární 36W/1200 MM - Nordeon 285 26,4 7524
Trubice zářivková lineární 58W/1500 MM - Nordeon 70 26,4 1848

Reflektor s pohyb. čidlem LED, výkon 30w bílá, svÍtivost 4
2520lm - Panlux 30W + čidlo 744,13 2976,52

Celková cena bez DPH 66.140,74 KČ

Celková cena s DPH 21 % 80.030,30 KČ
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