
č.j. MV-104939-3/SVZBR-2022

Číslo smlouvy kupujícího: 118/2022
Číslo smlouvy prodávajÍcÍho: 222006

Počet listú: 7
Počet příloh: 3/3

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"),
na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
MV - GŘ HZS ČR, Školní a výcvikové zařízeni HZS ČR,
Trnkova 85, 628 00 Brno
00007064
CZ00007064

plk. Mgr. Martinem Oujezským, mba
ředitelem Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupující")

a

Zdeněk Staněk
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
Fyzická osoba podnikajicí
úřadu v Pisku.
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,prodávající")

Na Ryšavce 373, 397 01 Písek
Hradišt'ská 2490, 397 01 Písek
12894621
CZ520513373

dle živnostenského zákona, zapsaná v ŽR vedeném u Městského

editelkou, na základě plné moci



Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání bytového textilu a lůžkovin (dále jen ,,zboží") dle
cenové nabídky - přílohy č. 1, která je nedIlnou součásti této kupní smlouvy.

2. Touto smlouvou se prodávajícI zavazuje dodat kupujicknu za podmínek v ní sjednaných
zboží, specifikované v odst. 1 tohoto článku a převést na kupujíciho vlastnické právo
k němu.

3. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.
4. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 30. 5. 2022, která

byla vybrána na základě zadávacího řízeni evidovaného pod čj. MV-104939/SVZBR-2022,
jako ekonomicky nejvýhodnější.

Článek |||.
Zboží, předání zboží, vady zboží

1. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujickn po potvrzení dodacího listu l předávacího
protokolu v místě plnění. K podpisu dodacího listu l předávacího protokolu je oprávněn:

2. V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na příslušném dodacím listě l předávacím protokolu.

3. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží nemá právni vady ve smyslu § 1920 občanského
zákoníku.

4. Prodávající předá kupujÍcÍmu doklady vztahující se ke zboží, a to zejména:
- návod v českém jazyce k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce

a ekologii,
- dodací list l předávací protokol.

Článek lV.
Doba a místo plněni

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží po předchozí dohodě do místa plněni uvedeného
v odstavci 2 tohoto článku a to nejpozději do 31. 7. 2022.

2. Místem plnění je: Školní a výcvikové zařízeni HZS ČR, Trnkova 85, 628 00 Brno

3. ProdávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o termínu dodání zboží nejméně dva (2)
pracovní dny předem. Před touto dobou může prodávajÍcÍ dodat zboží jen po předchozím
souhlasu kupujícího.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží uvedené v či. ||. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran a činí:

Cena bez DPH: 227 650,00 KČ

DPH 21% 47 806,50 Kč
Cena celkem včetně DPH 275 456,50 KČ

Slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc čtyři sta padesát šest korun českých a padesát haléřů
včetně DPH.

2. Tato sjednaná kupní cena zboží je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené
s dodávkou zboží (clo, skladování, balné atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady



spojené s dopravou zboží do místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové
či měnové vlivy apod.).

3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajÍcÍm po převzetí kompletního
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani
z přidané hodnoty"). Dále musí obsahovat evidenční číslo smlouvy, jednotkové ceny v Kč
bez DPH, s DPH a vyčís|enÍ zvlášť' ceny za zboží v KČ bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou
cenu za zboží v KČ včetně DPH. Prodávající je povinen vystavit fakturu nejpozději do dvou
(2) pracovních dnu od převzetí zboží kupujícím.

4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den
fakturace dle platných právních předpisů v zemi kupujícího.

5. ProdávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře (daňovému dokladu) originál dodacího listu.

6. Faktura bude provedena ve dvou (2) vyhotoveních a musí obsahovat přesné a úplné znění
fakturační adresy:

na faktuře bude jako kupujÍcÍ uvedeno:

Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
Zastoupené: MV - GŘ HZS ČR

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Trnkova 85
628 00 Brno

Veškerá korespondence včetně faktur bude zasílána na adresu:
MV - GŘ HZS ČR
Školní a výcvikové zařízeni HZS ČR
Trnkova 85
628 00 Brno

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury na kontaktní adresu kupujÍcÍho. V případě pochybnosti se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den ode dne prokázaného odeslání faktury.

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

9. Kupujicí nebude poskytovat prodávajicň"nu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho
části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat
nebude.

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto 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 doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

11. Na základě § 26 zákona o dani z přidané hodnoty kupující nedává souhlas s použitím
daňového dokladu v elektronické podobě.

12. V souladu s § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty není Ministerstvo vnitra v předmětu
smlouvy osobou povinnou k dani.



13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně
na účet prodávajícího uvedený v ČI. l. této smlouvy.

14. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky,
bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajÍcÍho.

15. Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišt'ovaci úhradu daně
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o dani z přidané hodnoty na účet příslušného
správce daně, jestliže se prodávající stane ke dni uskutečnitelného zdanitelného plněni
nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ustanovení § 106a zákona o dani z přidané
hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně se považuje za splnění
relevantní části závazku kupujÍcÍho uhradit sjednanou cenu.

Článek VI.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho protoko|árního převzetí
od prodávajícího.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží
od prodávajícího.

Článek VIl.
Záruka a vady zboží

1. prodávajici odpovídá za to, že dodané zboží odpovídá účinným právním předpisům ČR
a platným normám pro příslušný výrobek.

2. Záruční doba na zboží se stanovuje na 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávajici.

4. Veškeré vady zboží je kupujÍcÍ povinen uplatnit u prodávajÍcÍho bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil. Uplatnění vady provede kupující písemným ohlášením vad,
a to formou písemného oznámení o vadě nebo e-mailem na adresu

Na písemné ohlášeni vad je prodávající povinen odpovědět do
dvou (2) pracovních dnů ode dne doručeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí
s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknuti
vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající
povinen vytýkané vady ve lhůtě do patnácti (15) dnů vlastním nákladem odstranit,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li pro prodávajÍcÍho technicky proveditelné a
nikoliv nepřiměřeně zatěžující je povinen provést odstranění vady v místě určeném
kupujÍcÍm.

5. Další nároky kupujícího, plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních
předpisů, tím nejsou dotčeny.

6. prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.

7. Veškeré náklady kupujícího související s opravou vad, na které se prokazatelně vztahuje
záruka, budou hrazeny prodávajícím.

8. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výniěnou
vadného dílu za díl nový na náklady prodávajÍcÍho.

Článek Vlll.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodáni a předání zboží podle ČI. lV. odst. 1 této smlouvy
ze strany prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad



zboží nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle ČI. VIl. odst. 4 této
smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny zboží bez dph za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení kupujÍcÍho s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající
oprávněn účtovat úrok z prodlení za splněni podmínky podle § 1968 občanského zákoníku
ve výši podle § 1970 občanského zákoníku.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

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

5. Za podstatné porušeni této smlouvy prodávajÍcÍm, které zakládá právo kupujícího
na odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
b) prodlení při odstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. VII. odst. 4 této smlouvy

o více než sedm (7) kalendářních dnů,
C) dodání zboží, které neodpovídá specifikaci dle zadávací dokumentace a této smlouvy,
d) postup prodávajíciho při dodáni zboží v rozporu s pokyny kupujÍcÍho,
e) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 2 této kupní smlouvy neodpovídají

aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této kupní
smlouvy.

6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řIzenI, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčního řízení,
c) prodávajíci vstoupí do likvidace,
d) uvedený bankovní účet v ČI. l. této smlouvy není veden v registru plátců DPH.

7. prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že:

a) kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajícich ze smlouvy
po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů,

b) pokud kupujÍcÍ nezajisti podmínky pro řádné předáni plnění a tuto skutečnost
po upozorněni nenapraví ani v přiměřené lhůtě.

8. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

9. KupujÍcÍ je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem nás|edujÍcÍm po doručeni výpovědi. v takovém případě
je prodávajÍcÍ povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy kupujÍcÍho
vážně ohroženy.

Článek lX.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů uvedených v ČI. l této smlouvy.

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujíciho oprávněn postoupit
práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na třetí osobu.



3. Vyhrazené změny závazku:
a) Kupní cenu uvedenou v ČI. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku

jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
b) Dobu pro dodání zboží lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem

personálu a věci určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné
moci.

V případě, že prodávající nebude moci dodat bezvadné zboží v době dle ČI. lV. odst. 1
této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténních nebo jiných opatřeni
veřejné moci, vyhrazuje si kupujÍcÍ právo adekvátně prodloužit dobu dodání zboží.
jestliže se prodávající bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby dodáni zboží
musí toto oznámit kupujÍcÍmu, včetně popisu a odůvodnění konkrétni události nebo
okolnosti. prodávající musí pokračovat ve výrobě zboží s využitím takových vhodných
a rozumných opatřeni, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá zadavatel nebo kupujÍcÍ. Prodloužení
doby dodání zboží bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení výroby,
s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení výroby.
Změna doby dodání zboží bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami.
Následně bude uzavřen dodatek v souladu s ČI. X. odst. 9 této smlouvy.
Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR,
ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky
poddodavatelů.

4. prodávající je ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží
nebo služeb z veřejných výdajů.

5. prodávající je povinen archivovat originálnI vyhotoveni smlouvy včetně jejich dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu deseti (10) let od zániku této smlouvy. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji prodávající použít.

6. ProdávajÍcÍ je povinen písemně upozornit kupujícího na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

Článek X,
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejněni
prostřednictvím registru smluv kupujícím.

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni
osobních údaju, a podle NařizenI Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu
se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanoveni § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

4. Smluvní strany se dohodly, že prodávajÍcÍ na sebe přebírá podle § 1765 občanského
zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.



5. Smluvní strany se dohodly na uplatněni ustanoveni § 576 občanského zákoníku
při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanoveni.

6. Práva kupujícího vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či jejího porušeni se promlčují ve lhůtě deseti
(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

7. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2079
a násl. občanského zákoníku.

8. V případě uzavřeni smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce.
Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

9. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými
listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednáni jsou neplatná.

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán
před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.

11. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášeni, je bez vlivu
na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě
stanoveno jinak.

12. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž kupující obdrží dva (2) výtisky a
prodávající jeden (l) výtisk. Každý má platnost originálu.

13. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

14. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněnkn,
či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může
kdykoliv v budoucnu dojit.

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přIIohy:
Příloha č. l: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Čestné prohlášení ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 3: Plná moc -

V Brně dne ,.Z Uč,. .20?,?

Za kupljjÍcÍho:

ředitel
Školního a výcvikového zařízení HZS ČR

zástupce ředitele

V Písku dne ...."......"....

Za prodávajícího:

MV-geř)£'l'á|níředitelsfv|"HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
Trnkova 85, 628 (JO Brno-LíŠCň

-15--
m

ředitelka

na základě plné moci

zdenB>nék
Hradišťská 2490. 397 01 Písek

ico: 12894621, DiC: CZ520513373



příloha č. 1 Kupní smlouvy č. 118/2022
Zdeněk Staněk, Hradišťská 2490, 397 01 Písek, lČ: 12894621

cenová nabídka - Bytový textil a lůžkoviny

poř. ,
. název materiál rozměr (cm) barva gramáž (g/m2) počet ks cena za ks bez DPH cena za ks s DPH celková cena s DPHC.

. . bavlněné ložní povlečeni,Povleceni:
100% bavlna v barvě např. šedá, hnědá, béžová,1. povlak na polstar , , , V . 70x90 , min. 145 200 375,00 Kč 453,75 Kč 90 750,00 Kč

V. . zapmaní na nitené motiv neutralnipovlak na prfkryvku , , 140x200
mandlovact knofhky

2. Prostěradlo klasické plátěné 100% bavlna 140x240 bílá min. 145 250 160,00 Kč 193,60 kč 48 400,00 Kč

3 Prostěradlo froté natahovací
. .. min. 80% bavlna 90x200 pouze béžová min. 190 150 219,00 kč 264,99 kč 39 748,50 kč(na matraci výšky 16 cm)

4. Ručník froté klasický 1009' bavlna 50x90 " barvě např. šedá, modrá, zelená,o min. 400 330 85,00 Kč 102,85 Kč 33 940,50 Kččervena, spÉse tmavší barvy

s. Utěrka (s poutky na zavěšení) 100% bavlna 50x70 jakákoliv min. 190 50 20,00 kč 24,20 kč 1 210,00 kč

. .. .. . výplň duté vlákno, sundávaci . , náplň6. Polstar prosívany , 70x90 bila . 55 350,00 kč 423,50 kč 23 292,50 kč
a pratelný povlak min. 900g

. . .. svrchní strana chrániče 90x200 bílá 100 315,00 Kč 381,15 Kč 38 115,00 kč7. Matracový chráme bavlna, prošívaný, prodyšný

Celková cena obsahuje veškeré náklady souvisejici s nákupem zboží včetně dopravy. Cena celkem bez DPH 227 650,00 KČ

Vyčíslení DPH 47 806,50 KČ

Cena celkem s DPH 275 456,50 KČ

Tel.:



Příloha č. 2 Kupní smlouvy č, 118/2022

Čestné prohlášení
ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji, že společností Zdeněk Staněk při plnění veřejné zakázky vedené
pod názvem ,,Bytový textil a lůžkoviny":

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek
dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech,
sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace
práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se
budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v
dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např.
opožděná splatnost faktur, nelegálni zaměstnávání osob, porušování BOZP,
nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod. k
veřejné zakázce.

V Písku dne, ...' .'... '.'",".

na základě plné moci

ZDEN 'K ANÉK

Hradišťská 2490, 397 01Pisek

1(. C). 12894621, oic: CZ520513373
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PLNÁ MOC

Já. niže podepsaný

(.dále .jen zmocniiel)

udě1u,ji plnou moc

(dále jen zmocněnec)

k tomu. aby mne zastupovala ve všech věcech. při .jednání s úřady. orgány státní správy a
()l"ízál)y místní salnosprá\'\". právnickYmi a fi"zickí'n]i osobami. vůči úřadům. státním orgánům

qj V y

a orgánůni místní san1osprá\ y. právnický m i i"}' Lickým osobám. ze.jména:

· činila m Um jniéncm veškeré úkony. včetně úkol]ú pisanných.
· podával; l)á\,'rl1y a žádosti. veře.jné zakázky.
· při,jimala v'cškcrC clol'uč(')\"anC písemnosti.
· podepiso\,"ala snilouvy vztahu.jici se k veřej ní m ,Ľakázkán]
· podáva) řádné i niimořádné opravné prostřecĹky při sprá\"llich. soudních. či .jiných

řízeních a vzdával se jich.
· j'řijímal plněni nároků. .je.jich přijeti potvrzoval a případně neplněné nároky vyináhal.
· uznával uplatněné nároky. případně se nároků vzdával a uzavíral smíry.

Tato plná moc se u(lě|u.ie na clobu nelll'čilc)u.

..r .l

rí ,..ť
...

...


