
Kupní smlouva
č.j. KRPB-27207-22/ČJ-2017-0600VZ

ČI. I.

Smluvní strany

Kupující
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: MVDr. Karlem Maškem, vedoucím Odboru správy majetku
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu:
pověřený pracovník: Eva Sedláčková, tel.: ,
e-mail:

(dále jen ,,kupující") na straně jedné

Prodávající
obchodní firma: GOZ GASTRO s.r.o.
sídlo: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno
zastoupená: Be. Markem Kašparem, jednatelem společnosti
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni: Raifeissenbank a.s.
číslo účtu:
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 59773
kontaktní spojení: tel.: ,

e - mail:

(dále jen ,,prodávajícŕ') na straně druhé

uzavÍrajÍ ve smyslu ustanoveni § 2079 a násl. Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb.,
v platném znění, tuto

kupní smlouvu
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ČI. fl.
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plněni je nákup speciálních prostředků určených k mytí a údržbě nádobí
do velkokapacitnich myček nádobí do výdejen stravy KŘP jmk vC. dopravy do místa plnění.
Specifikace nejčastěji odebíraného předmětu plnění je uvedena v příloze Č.1 této smlouvy.
Množství uvedené v příloze Č.1 je pouze předpokládané, skutečný objem předmětu plnění
dle jednotlivých položek závisí na potřebách kupujícího.
Zboží bude odebíráno na základě konkrétních dňčích objednávek předkládaných pověřeným
pracovníkem Odděleni materiálně technického zabezpečení KŘP Jmk pí Evou Sedláčkovou
(dále jen ,,pověřený pracovník"), a to dle podmínek dále specifikovaných.
2.2. Případné dodání dalšího (v Příloze č. l) nespecifikovaného zboží může být realizováno
dle možnosti prodávajÍcÍho, a to po předchozí dohodě mezi pověřeným pracovníkem
kupujÍcÍho a prodávajÍcÍho.
2.3. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu
ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Občanský
zákoník").
2.4. Současně se zbožím předá prodávající kupujIcímu nás|edujÍcÍ doklady:
- dodací list,
- popř. daňový doklad.

ČI. Ill.
Kupní cena

3.1. Kupní cena je sjednaná dohodou smiuvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb.,
o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky prodávajÍcÍho platné ke dni uzavření kupní
smlouvy.
3.2. Jednotkové ceny dle Přílohy č. 1 jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a
nepřekročitelné s výjimkou změny zákonných sazeb DPH. Změna ceny je možná za stejných
podmínek i směrem dolů.
3.3. Cena dalšího nespecifikovaného zboží bude stanovena dle aktuálnIho ceníku
prodávajÍcÍho. V případě, že ceny budou pro kupujÍcÍho neakceptovatelné, není povinen
zboží u prodávajÍcÍho zakoupit.

Celková cena nepřesáhne za smluvené období 295.400,-- bez DPH.
Slovy: dvěstědevadesátpěttisícčtyřistakorunčeských
Celková cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV.
Platební podmínky

4.1. KupujÍcÍ zaplatí do 21 kalendářních dnů po obdrženi daňového dokladu od prodávajícího
kupní cenu za zboží odebrané na základě konkrétní däči objednávky, a to převodem na účet
prodávajíciho.

ČI. V.
Fakturace

5.1. Daňový doklad bude zaslán na adresu kupujÍcÍho, nejpozději do 5 dnů od data splněni
dodávky na základě dÍ|čÍ objednávky. Přílohou daňového dokladu bude dodací list na dHčI
objednávku.
5.2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
5.3. Prodávaiící je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupuiÍcÍho:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Oddělení materiálně technického zabezpečeni
pi Eva Sedláčková
Kounicova 24
611 32 Brno
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5.4. Kupující je oprávněn před datem splatnosti vrátit daňový doklad, který neobsahuje
požadované náležitosti, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, který obsahuje jiné
cenové údaje nebo jiný druh plněni, než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti
nového (opraveného) daňového dokladu začíná znovu běžet ode dne jeho doručení
kupujicknu.
5.5. jestliže je prodávajÍcÍ dle zveřejnění správcem daně v registru plátců ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem DPH, je kupujicI oprávněn provést zajišt'ovací
úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu a uhradit prodávajíchnu pouze základ
daně, tento postup je považován za splnění závazku kupujÍcÍho.

ČI. VI.
Dodací podmínky, místo plněni

6.1. prodávajÍcÍ bude dodávat zboží na základě konkrétních dňčích objednávek
předkládaných elektronicky (emailem) dle aktuálních potřeb kupujÍcÍho, a to do 10 dnů od
obdržení konkrétní dílčí objednávky. Konkrétni termín dodání bude uveden v dÍ|čÍ
objednávce.
6.2. Za datum splnění dodávky se považuje den podpisu dodacího listu pověřeným
pracovníkem kupujÍcÍho.
6.3. ProdávajÍcÍ předá zboží kupujícímu v místě plněni, kterým jsou sklady KŔ P Jmk,
Pražákova 54, 619 00 Brno (kontaktní osoba p. Stanislav Opálka, tel.: ,

) nebo Kounicova Brno (kontaktní osoba pI Andrea Nezhybová,
tel.: . Konkrétní místo plnění bude uvedeno v dňčí objednávce.
6.2. Prodávající je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle
smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných ve smlouvě.

ČI. VIl.
Reklamace, záruční podmínky

7.1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat zboží řádně, v obvyklé kvalitě, jakosti, druhu a množství dle
této smlouvy a při dodrženi obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě.
7.2. Vady zboží zjištěné po převzetí zboží kupující reklamuje písemně u prodávajÍcÍho bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění.
7.3. Nároky zvad se vyřizují dle volby kupujícího v souladu s ust. § 2106 - § 2112
Občanského zákoníku. Záruku poskytuje prodávající v délce 24 měsíců, která počíná
běžet od převzetí zboží kupujÍcÍm.

ČI. Vlil.
Přechod vlastnického práva

8.1. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujÍcÍho předáním zboží způsobem
uvedeným v ČI. VI. této smlouvy.
8.2. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží není zatíženo právy třetích osob.

ČI. lX.
Sankce

9.1. V případě prodlení s dodáním zboží řádně a včas zaplatí prodávajÍcÍ smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny dodávky VC. DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
9.2. V případě neuhrazeni daňového dokladu (faktury) kupujícím v terminu, zaplatí kupujÍcÍ
úroky z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny VC. DPH, a to za každý i započatý den
prodlení.
9.3. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdrženi výzvy
k zaplacení.
9.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujÍcÍho na náhradu škody v částce
převyšujÍcÍ zaplacenou smluvní pokutu.
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ČI. X.
Odpovědnost za škodu

10.1. ProdávajÍcÍ odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním ze smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem.
10.2. Prodávající odpovídá vůči kupujíchnu za plnění svých smluvních závazků pouze
a výlučně v rozsahu uvedeném ve smlouvě.

Č!. XL
Odstoupení od smlouvy a sankce

11.1. prodávající a kupujÍcÍ jsou oprávněni odstoupit od smlouvy při podstatném porušení
smlouvy a pokud tento úmysl oznámi oprávněná strana druhé straně do 10 dnů
od podstatného porušení povinnosti.
11.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy.
11.3. Za podstatné porušeni smlouvy se považuje:
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží řádně a včas a kupujIcí se přitom na tomto
prodlení nijak nepodílel. Za prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje opakované
nedodání zboží ve stanoveném terminu,
b) pokud kupujIcí nesplní své finanční závazky vůči prodávajícknu a nebude schopen
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradní lhůtě,
c) prodávající může také odstoupit od smlouvy, jestliže kupujícI neposkytne nutné protiplnění
a tím způsobí neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné tehdy, když
prodávajÍcÍ dohodl s kupujícím písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta
uplynula,
d) nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujÍcÍho,
e) pokud se prodávajÍcÍ stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČI. XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
12.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do doby, kdy celková kupní cena za zboží
odebrané na základě konkrétních dňčích objednávek dosáhne částky bez DPH
kč 295.400,--, nejpozději do 31.12.2018.
12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží
prodávajÍcÍ a jeden stejnopis kupující.
12.4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze formou písemných dodatků oboustranně
potvrzených smluvními stranami, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
12.5. K zániku smlouvy může dojít:

a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
b) dohodou smluvních stran,
C) odstoupením jednou ze smluvních stran,
d) výpovědi jednou ze smluvních stran bez udání důvodu. výpovědní lhůta činí 1 měsíc

a začíná plynout 1. den měsíce nás|edujÍcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně,
e) vyčerpáním finanční částky uvedené ve smlouvě.

12.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavření smlouvy rozhodujícI.
12.7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právni vztahy z ní vyp|ývající
právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.



strana 5 kupní smlouvy, č.j. KRPB-27207-22/ČJ-2017-0600VZ

12.8. ProdávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů
a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
12.9. Tato kupní smlouva obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a jednu přílohu, které obsahuje
2 (slovy: dvě) strany textu.

V Brně dne , /(, :t, i7 V Brně dne 3->Ľ' 1?_

Za prodávajicIho
Be. Marek Kašpar

jednatel společnosti

. .. .S' '.im' ,. . .

rii:· běst :,1 4

,'l ') ",' , " ' ) , "

l
á kupujÍcÍho

VDr. Karel Mašek
vedoucí Odboru správy majetku

PČ)LjC1E ČESKE REPUBLIKY
CKRAJSKE REDITELSTVĹ POLlClE

J!HOMOF?AVSKÉHO KP,AJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24
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A. Identifikační údaje dodavatele:
obchodní firma: GOZ GASTRO s.r.o.
sídlo (místo podnikání): OLOMOUCKÁ 888/164, 627 00 Brno
právní forma: s.r.o.
lČ:
bankovní spojeni: Raifeissenbank a.s.
telefon:

B. Nabídková cena (nejvýše přípustná):

~~

DIČ:
číslo účtu:
e.mail:

Soupis požadovaného materiálu - mycí prostředky pro průmyslové a strojní použiti

Nabízený přípravek

Cena za Cena za
P/bdpo- i měrnou předpokládané

Poř. PIbdmět ve/bjné . k/ádané op eT Cena ljedno jednotku v KČ množství bez DPH
č zakázky Popis množství nab/feneho balení bez DPH bez DPH za litr (součin údaje ve

. ba/en/ v litrech l r l 'celkem Obchodni název (nebo k'/og am s oupci "d" au pol. č. 1-3, u položky č. 4) sloupci "h")
hmotnost v kg

u pol. Č. 4

a b C d e f g h i

tekutý, vysoce koncentrovaný čisticí prostředek
bez NTA na bázi hydroxidu draselného (KOH) nebo
hydroxidu sodného (NaOH) v koncentraci min. 10%

, , , a max. 20 % a aktivního chlóru - chlornan sodný - v|ntenzlvnl myci koncentraci 1 - 5%, účinný při koncentraci 2 - 3 ml/l
prostředek s použité mycí vody pň středně znečištěném nádobí

1 dezinfekčním účinkem . použitelný pro nádobí vyrobenmé ze skla, ' 2000 l F8400 19,08 1800 94,34 188680
určený pro profesioná|n| porcelánu, nerezové oceli a plastovú - např.
myčky Winterhalter F 8400 nebo jiný obdobný výrobek

stejné, či vyšší kvality. Adjustace v plastovém
kanystru jehož celková hmotnost nepřekročí 25
kg.
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Tekutý, žíravý prostředek vhodný na čištění hliníku,

, , na bázi hydroxidu draselného v koncentraci 1 - 5%|ntenz|vn|, vysoce ' 0/ " ' '

. , a uhličitanu sodného v koncentraci 1 - 5 o, učinnykoncentrovaný myc' při dávkování 2,5 - 3 ml/l použité mycí vody při
900 l F865 17,98 2300 129,92 1151282 prostředek k mytí . středně znečištěném nádobí - např. Winterhalter F

černého nádobí určeny 865 nebo jiný obdobný výrobek stejné, či vyšší
pro profesioální myčky . .kvality. Adjustace v plastovém kanystru jehož

hmotnost nepřekročí 25 kg.

Tekutý přípravek k oplachu nádobí z hliníku, skla a
nerezových materiálů na bázi neiontových tenzidů,

Neutrální oplachový solí organických kyselin a fosfátů, bez obsahu
tekutý prostředek pro PO4, nta, CL, účinný při dávkování 0,1 mill

3 oplachování všech oplachové vody, zaručujÍcÍ rychlé schnutí bez 400 l B100 20 1700 85 34000
druhů nádobí určený tvorby kapek a vysoký lesk - např. Winterhalter B
profesionální myčky 100 N nebo jiný obdobný vý'obek stejné, či vyšší

kvality. Adjustace v plastovém kanystru jehož
celková hmotnost nepřekročí 25 kg.

. Tabletová regenerační sůl k použiti ve změkčovači .Tabletová regenerační . . . Sui TABLETOVÁ4 . vody. Adjustace v plastovém pytli, velikost 3500 kg . 25 200 8 28000sui . regeneračni 25 kgbaleni nepřekročí 25 kg.

Cena celkem 365 808,00 KČ

Dodavatel tímto prohlašuje, že akceptuje všechny podmínky veřejné zakázky, je vázán celým obsahem nabídky a souhlasím s obchodními podmínkami pro
návrh smlouvy.

20.2.2017
datum

Marek Kašpa
'""" - ..' i';.' razítko , ,'

. podpis osob
' '"" ' '" jednat jménem Qá"j ele

'jí, m:. .


