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Č. j. KRPM-147725-53/Čj-2019-1400AO

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník')

dále jen ,,smlouva"

Smluvní strany
PNEU HNÍDEK S.ľ.O.

se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:

bankovní spojeni:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
1D.dat. schránky:

KnoflIková 2814/8a, 466 01 Jablonec nad Nisou
, jednatelkou společnosti

254 97 561
CZ25497561
Česká spořitelna a.s.
2595482/0800

x5rtsbs
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21089

dále jen ,,prodávaj/ci"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
se sídlem: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupená: Mgr. janem Michalem, vedoucím odboru správy majetku
IČO: 720 51 795
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava
číslo účtu: 20931881/0710
pověřený pracovník: Marian Faltýnek
Telefon: "420 974 761 605
e-mail: marian.faltynek@pcr.cz
ID dat. schránky: 6jwhpv6

dále jen ,,kupuj/cř,

společně dále také jako ,,smluvní straný'.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto znění smlouvy:
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Článek l.
Úvodní ustanoveni
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Smlouva byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ,,Rámcové dohody na dodávky
pneumatik pro roky 2020 a 2021", č. j. MV-78379-37/OSM-2019, uzavřené dne 12, prosince 2019 (dále
jen ,,rámcová dohoda") ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. ledna 2021 a dodatku č. 2 ze dne 9. července
2021.

Článek ll.
Předmět plněni

1, Předmětem plněni smlouvy je dodávka nových a nepoužitých pneumatik v množství a typech dle Pří-
lohy č. l smlouvy - specifikace předmětu plnění, která tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen ,,pří-
loha č. l").

2. Pr®ávajicí se zavazuje v terminu dle ustanovení ČI. lV. odst. 1 smlouvy řádně a dle sjednané speci-
fikace (dle přílohy č. 1 ke smlouvě) kupujIcimu dodat předmět plněni a umožni kupujIcímu nabýt vlast-
nické právo k tomuto předmětu a kupující se zavazuje řádně a v souladu se smlouvou dodaný
předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu podle článku Ill. smlouvy,

Článek Ill.
Kupní cena

1. Cena je stanovena ve výši:
DPH (sazba 21 %):
CELKEM VC. DPH:
Cena je za celkové množství

592 523,04 Kč,
124 429,84 Kč,
716 952,88 Kč.

232,00 ks.

2. Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a
nepřekročitelné zahrnujÍcÍ celní poplatky, cenu za dopravu do místa plněni a jejich ekologickou
likvidaci, včetně dalších nákladů souvisejicich s dodávkou předmětu plnění ve smlouvě výslovně
neuvedených.

Článek lV.
Doba a místo plnění

1. ProdávajÍcÍ je povinen dodat předmět plnění do čtrnácti kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
do místa plněni dle odst. 2 tohoto článku.

2, Místem plněni je Holická 20, Hodolany, 779 00 Olomouc.

3. Nebyl-li předmět plněni dodán řádně, ve sjednaném množství či ve shodě se specifikaci uvedenou
v příloze č. 1 smlouvy, je kupující oprávněn odmítnout předmět plnění převzít a prodávajicí je povinen
bez zbytečného odkladu napravit tyto vady. Ustanovení ČI. lV. odst. 1 smlouvy tímto není dotčeňo.
V případě, že prodávající vady nenapraví ve lhůtě dle ČI. lV. odst. 1 smlouvy, dostává se do prodlení.

Článek V.
Všeobecné dodací podmínky

Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu plnění zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci
na kupujícího přechází převzetím předmětu plnění od prodávajÍcÍho v místě plněni.
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Článek Vi.

Technické a platební podmínky

1. KupujÍcÍ požaduje předložit jako součást dodávky čestné prohlášení, že všechny dodávané pneuma-
tiky jsou homologované.

2. Pneumatiky dodávané dle smlouvy nebudou v době převzetí kupujÍcÍm starší dvou let.

3. pmdávajícI je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání a potvrzení převzetí předmětu plnění
kupujíckn na základě dodacího listu a po odstranění všech případných vad a nedodělků ze strany
prodávajÍcÍho. Prodávající vystaví daňový doklad (dále jen ,,faktura") do čtrnácti kalendářních dnů
po řádném převzetí předmětu plnění kupujÍcÍm.

4. Faktura musí obsahovat zejména veškeré údaje, které stanoví účinné právni předpisy, zejména číslo
jednací smlouvy, číslo jednací rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje a všechny údaje uve-
dené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších před-
pisů, údaje uvedené v ustanoveni § 435 občanského zákoníku.

5. Faktura je splatná do třiceti kalendářních dnů od jejího doručeni kupujícímu.

6, Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu kupujÍcÍho
ve prospěch účtu prodávajícího.

7. KupujÍcÍ je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není
doložena kopii potvrzeného dodacího listu, která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plněni,
než je dohodnuté ve smlouvě. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a
kupujÍcÍ se tímto nedostává do prodlení, Nová lhůta splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu
běžet ode dne jej iho doručení kupujícímu, nejdříve však 1. ledna 2023, přičemž délka splatnosti fak-
tury vystavené počátkem roku, tedy v průběhu měsíce ledna a února 2023, má vzhledem k rozpočto-
vým možnostem kupujÍcÍho délku splatnosti šedesát kalendářních dnů.

8. KupujÍcÍ neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

Článek VIl.
Práva z vadného plnění

1. prodávajÍcÍ zaručuje dohodnuté vlastnosti předmětu plnění po dobu dvaceti čtyř měsíců (reklamační
lhůta) ode dne jeho převzetí kupujÍcÍm.

2. Prodávajíci je v reklamační lhůtě povinen odstranit veškeré reklamované závady nejpozději do čtr-
nácti kalendářních dnů od data doručení reklamace, a to bezplatnou výměnou za nezávadné pneuma-
tiky ve stejném množství a stejné nebo vyšší jakosti.

3. Od data doručení písemné reklamace kupujíchn prodávajícimu do data úplné nápravy reklamovaných
vad pmdávajícIm se staví reklamační lhůta. O tento časový úsek je reklamační lhůta prodloužena
po uplynutí původních dvaceti čtyř měsíců.

Článek VIII.
Sankce

1. Nedodá-li prodávajkí předmět plnění do data dle ČI. lV. odst. 1 smlouvy, nebo dodá-li jej s vadami
dle ČI. lV. odst. 3 smlouvy, pro které bylo převzetí předmětu plnění odmítnuto a vady nebyly napraveny
do doby dle ČI. lV. odst. 1 smlouvy, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
předmětu plnění včetně DPH, a to za každý započatý den prodlenI. Zaplacením smluvní pokuty ne-
zaniká povinnost prodávajÍcĹho dodat předmět plnění kupujÍcÍmu,

2. Dostane-li se prodávajÍcÍ do prodlení s odstraněním reklamovaných vad dle Č!. VIl. odst. 2 smlouvy,
je povinen zaplatit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění včetně
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dph za každý započatý den prodleni. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody v plné výši.

3. NezaplatI-li kupujicI kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávájíclmu úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z oprávněně fakturované částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti kalendářních dnů od data, kdy byla povinné
smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet
oprávněné smluvní strany uvedený ve vymezení smluvních stran smlouvy. Pokud je v písemné výzvě
uveden jiný bankovní účet než ten, který je uveden ve vymezení smluvních stran smlouvy, je rozho-
dující číslo bankovního účtu uvedené ve smlouvě.

5. Smluvní strany si sjednávají, že v případě prodlení povinné smluvní strany s úhradou smluvní pokuty
vzniká oprávněné smluvní straně nárok na zaplaceni úroků z prodlení ze smluvní pokuty ve výši zá-
konného úroku z prodlení, a to ode dne následujíáho po dni splatnosti smluvní pokuty.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na práva týkajIcI se úroků z prodlenI či smluvní pokuty.

Článek lX.
Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídI ustanoveními § 2001 a násl. občanského zákoníku.

2. Vyjma případů, které stanovi zákon, je kupljjÍcÍ dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se prodávajiá do prodlení s dodáním nebo předáním zboží kupujícknu o vÍce jak

deset pracovních dnů,
b) dostane-li se prodávající do prodlení s odstraněním řádně reklamované vady o více jak deset

pracovních dnů,
c) bylo-li pravomocně rozhodnuto o úpadku prodávajícího,
d) vstoupkli prodávajÍcÍ do likvidace,
e) bude-li prodávajÍcÍ v době účinnosti smlouvy zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH ve-

deném Ministerstvem financí ČR.

3. Vyjma případů, které stanoví zákon, je prodávající dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) dostane-li se kupující do prodleni s úhradou ceny zboží o vice jak třicet pracovních dnů,
b) neposkytuje-li kupujici prodávajícimu potřebnou součinnost, a to ani po předchozí písemné vý-

zvě.

4. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na připadnou náhradu škody nebo zaplacení úroků z pro-
dleni a smluvní pokuty.

Článek X.
Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.

2. Nebude-li smírného řešeni dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízenI u věcně a místně přísluš-
ného soudu kupujÍcÍho v České republice.

Článek XI.
Odpovědnost za škody

prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním smlouvy v rozsahu stanoveném českým
právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
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Článek XII.

Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva se řídI právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zá-
koníku.

2. je-li smlouva v rozporu nebo neobsahuje-li úpravu postupu upraveného rámcovou dohodou uzavře-
nou centrálním zadavatelem dne 12. prosince 2019 pod č. j. MV-78379-37/OSM-2019, ve znění poz-
dějších dodatků, použijí se (resp. mají přednost) ustanovení rámcové dohody.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvnImi stranami.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluV').

5. Smluvní strany souhlasI se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zve-
řejněni smlouvy provede kupujÍcÍ.

6. Smlouva může být měněna nebo doplňována jen vzestupně čIslovanými písemnými dodatky pode-
psanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávajÍcÍ a jeden kupujÍcÍ.

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za jednostranně či nápadně nevý-
hodných podmínek a na důkaz toho připojuji své vlastnoručnI podpisy.

9. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1.

V Jablonci nad Nisou dne

Za prodávajÍcÍho

Datum: 2022.12.14,,,%,,,,,,r,,v

jednatelka společnosti

V Olomouci dne 1 "12" 2022

Za kupujÍcÍho

?,

C "'

Mgr. Ja . MichaÍ' """'""
vedoucí odboru správy majetku

podepsáno elektronicky
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