
KUPNÍ SMLOUVA č. ıó/600/00368 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen ,,OZ“) 

1. Prodávající: 

FD servis Praha, S.r.0. ˇ 
se sídlem: Kuří 26, 251 01 Ríčany u Prahy 

Zastoupená: - jednatel 
IČ; 25710427 
DIČ; CZ25710427 
Bankovní spojeni: 
Číslo bank. účtu: 

(dále jen ,,prodávající“)
a 

2. Kupující: 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

Jednající:  - vedoucí oddělení MTZ 
Adresa: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
IČ; 
Bankovní Spojení: 
Čiflıø bank. účxnz 
(dále jen ,,kupující“) 

Prodávající a kupující nebo též „Smluvní strany“ uzavřeli tuto kupní smlouvu: 

I. Předmět plnění 

Predmetem plnení je dodávka a montáz 3 souprav 
zařízení (dále jen ZVZ) na služební motorová vozidla

a 2 souprav skrytého zvláštního výstražného Zařízení na Služební motorová 
vozidla včetně instıˇuktáže kobsluze a Zabezpečení 
zápisu ZVZ do velkého technického průkazu vozidla. Podrobná Specifikace výše 
uvedeného zboží (dále jen „předmět plnění“) je nedílnou Součástí této Smlouvy jako 
Příloha 1. 
Prodávajícímu vzniká právo na zaplacení předmětu plnění na základě oboustranně 
podepsaného protokolu O předání a převzetí předmětu plnění. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že vpřípadě dodání většího množství předmětu 
plnění, než je ujednáno vbodu 1 tohoto článku, není kupní smlouva na toto množství 
uzavřena. Ustanovení § 2093 OZ Se tak mezi smluvními stranami neuplatní. 
Smluvní strany se dohodly, že na vztah založený touto Smlouvou se neuplatní § 2126 OZ 
týkající se svépomocného prodeje, tj. Smluvní Strany Sjednávají, že v případě prodlení 
jedné strany S převzetím předmětu plnění či S placením za předmět plnění nevzniká druhé
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smluvní straně právo tuto věc po předchozím upozornění na účet prodlévající strany 
prodat. 

II. Cena a platební podmínky 

Cena předmětu plnění byla stanovena na základě nabídky prodávajícího a činí: 
418.000,- Kč bez DPH 
505.780,- Kč včetně 21 % DPH 

Tato cena byla stanovena jako cena konečná a nelze ji měnit. Cena zahrnuje veškeré 
náklady včetně nákladů spojených S dopravou, montáží a instruktáží, včetně balení podle 
zvyklostí, do místa plnění. 
Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu - faktury obsahující náležitosti dle 
příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne doručení kupujícímu na adresu 
uvedenou V záhlaví této smlouvy u kupujícího, nebo do datové ánky S následujícími 
parametry: ID datové schránky „Generální ředitelství cel“:
Podmínkou pro zaplacení ceny předmětu smlouvy je skutečnost, že budou Ministerstvem 
financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. l písm. c) vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb. V případě, že ke dni splatnosti faktury nebudou 
Ministerstvem financí stanoveny výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 písm. 
c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., bude O této skutečnosti prodávající 
písemně informován. Jakmile budou výdaje na financování akce ve smyslu § 5 odst. 1 

písm. c) vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., Ministerstvem financí stanoveny, 
zašle kupující doklad O této skutečnosti prodávajícímu a faktura bude splatná do 10 dnů 
ode dne stanovení výdajů na financování akce ve smyslu § 5 odst. l písm. c) vyhlášky 
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb.. 
Faktura(y) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon O obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a odkaz na tuto smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být potvrzení O předání 
a převzetí. 
Kupující má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit 
prodávajícímu, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, není-li v souladu S příslušnými 
právními předpisy, nebo není-li přiloženo potvrzení O předání a převzetí. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opı`avéných daňových dokladů 
kupujícímu. 
Peněžní Závazek kupujícího se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu prodávajícího. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet prodávajícího, jenž je uveden v záhlaví této smlouvy. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou V této měně. 
Smluvní strany si dojednaly, že kupující je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
zpřidané hodnoty ve smyslu ust. § lO9a zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se 
prodávající stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlìvým plátcem daně ve 
smyslu ust. § 106 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

III. Místo a termín plnění 

Místem plněníjsouz
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Středočeský kraj, Washingtonova 11, 110 O0 Praha 1, kontaktní osoba
tel.:  mobil  e-mail

CÚ pro Plzeňsk  303 88 Plzeň, kontaktní osoba
 tel.1  e-mail

Montáž bude provedena na vozidlech v provozovně dodavatele: FD servis Praha, s.r.o. 
Pro převzetí předmětu plnění platí, že kupující má právo odmítnout předmět plnění 
v případě, že podstatným způsobem neodpovídá této smlouvě. Za podstatné se pro účely 
této smlouvy považuje: 
a) předmětem plnění je množství větší než objednané, v tomto případě má kupující právo 

odmítnout množství, které přesahuje množství objednané, v případě, že toto šlo při 
předání jednoduchým způsobem bez použití dalšího zjistit, jinak má lhůtu 5 

pracovních dnů na odmítnutí tohoto plnění. Pro splnění této lhůty postačí odmítnutí 
odeslat, 

b) předmět plnění, který svoujakostí zcela zjevně neodpovídá předmětu plnění kupujícím 
objednané, 

c) nedodání kompletní dodávky, např. chybějící doklady k předmětu plnění, příslušenství 
Termín dodání předmětu plnění je do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Konkrétní termín 
bude prodávajícím dojednán min. 24 hod. předem s kontaktní osobou uvedenou v Odst. 1 

tohoto článku. 

IV. Podmínky plnění, vlastnické právo 

Prodávající se touto smlouvou zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění a převést na něj 
vlastnické právo ktomuto předmětu plnění a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho řádným převzetím na základě 
podepsaného předávacího protokolu podle čl. I Odst. 2 a čl. III odst. 1 této smlouvy, tj. 
okamžikem převzetí. 
Nebezpečí škody na zboží ve smyslu § 2082 Odst. l OZ přechází na kupujícího 
okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, tj. na základě podepsaného předávacího 
protokolu podle čl. 1 Odst. 2 a čl. Ill Odst. l této smlouvy. 
Kupující je povinen převzít předmět plnění specifikovaný v článku 1. této smlouvy a 

Zaplatit kupní cenu sjednanou v článku Il. této smlouvy, S výjimkou ust. čl. llI Odst. 2. 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, po předchozím sjednání termínu, předání 
podle čl. III odst. 3 součinnost při předání předmětu plnění. 

V. Smluvní sankce 

Výslovně se touto Smlouvou sjednávají dále stanovené smluvní sankce. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že kjiným než Zde uvedeným a dále např. ústně 
sjednaným smluvním Sankcím,jakož i k smluvním Sankcím sjednaným dodatečně nebude 
přihlíženo. 
V případě, že prodávající nedodrží dodací lhůtu, tak jakje uvedeno v čl. Ill. Odst. 3. této 

smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% Kč za každý 
započatý den prodlení následující po uplynutí příslušné dodací lhůty. 
V případě prodlení prodávajícího S odstraněním vady předmětu plnění dle čl. Vll. bod 3 

této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je prodávající oprávněn požadovat od 
kupujícího úhradu úroku z prodlení ve výši stanoveném nařízením vlády č. 351/2013 Sb.,
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kterým se určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, 
určuje odıněna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, Že smluvní pokuta dle bodů 3 a 4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že V případě 
porušení dle bodu 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 
Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 
smluvní sankce. 

VI. Rozhodné právo 

Vztahy mezi sınluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit 

českými, obecně závaznými právními předpisy, zejména OZ. 
Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. 

VII. Záruční podmínky 

Prodávající výslovně prohlašuje, že dodávaný předmět plněníje bez vad. 
Prodávající poskytuje na předmět plnění uvedený včl. I této smlouvy záruku na 
bezvadnou funkci vdélce trvání 24 měsíců. V případě, že bude na faktuře nebo na 
protokolu O předání a převzetí vyznačena delší záruční doba, má tato přednost před 
ustanovením této smlouvy. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu plnění 
kupujícím. 
Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit v
nejpozději do 30 d  nahlášení vady na e-mail
nebo telefonní číslo
Veškeré náklady Související se záruční opravou včetně nákladů spojených S dopravou 
Z míst plnění a zpět hradí prodávající. 
Prodávající se zavazuje Zajistit možnost pozáručního servisu předmětu plnění na území 
České republiky včetně dostupnosti servisního technika nebo dispečinku servisu 
v českém jazyce v režimu 24 hod. x 7 dnů v týdnu po celou dobu životnosti předmětu 
plnění, min. však po dobu 12 let ode dne dodání předmětu plnění kupujícímu. 
Prodávající touto smlouvou garantuje dodávku náhradních dílů do 30 dnů od objednání 
po celou dobu životnosti předmětu plnění, min. však po dobu 12 let ode dne dodání 
předmětu plnění kupujícímu. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky ktéto smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že kjiným formám nebude přihlíženo a 
nebudou jimi vázány. 
Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje: 
- nedodržení tennínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů - toto ovšem neomezuje 

právo na náhradu škody; 
- předmět této smlouvy není dodán v takovém provedení, jakje uvedeno V této smlouvě, 

nebo technické parametry neodpovídají uživatelskému manuálu výrobku;
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V Knři dne; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- V Záruční době se vyskytne neopravitelná vada nebo se vyskytne opakující se 
opravitelná vada a prodávající ve lhůtě dle odst. VII. neposkytne kupujícímu náhradní 
plnění; 

- prodávající se stane nespolehlivým plátcem dle Z.č. 235/2004 Sb.; 
- nedodání náhradního zboží podle záruky do 30 dnů po vrácení vadného zboží. 
Vzájemné vztahy smluvních stran Z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravene' 
se řídí příslušnými ustanoveními Zákona OZ. 
Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení obdrží kupující, 
druhé prodávající. 
Prodávající výslovně souhlasí S tím, že kupující tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
V plném Znění v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve 
Znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany si ujednaly, Že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 
let Ode dne, kdy smluvní Strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 
Smluvní Strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy nebo 
zjejího porušení do podoby cenného papíru. 

V Praze dne: 

prodávající pující 

jędnatęl vedoucí oddělení 132 MTZ 
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Příloha č. 1 ke KS č. 16/600/00368 
Technická specifikace nabízeného plnění 

na střeše vozidla - plní obě 
povinné evropské homologace - EHK 65 (pro modré provedení) a EHK 10 dle poslední platné 
metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se malé e překlopilo na velké E (tato homologace staršího 

data je nepIatná)! 
A 

Délka 1112 mmr 

Nízko profilova' LED diodová rampa. 
Plné osazení, včetně rohového a bočního světelného 

v, .-‹^““ modulu. 
' 

Modrá barva LED I modrá ban/a krytu. 
Šířka 1112 mm (44“), 12v_ 

na předním nárazníku vozidla (pravý a levý kraj) - 

plní obě povinné evropské homologace - EHK 65 (pro 
modré a oranžové provedeni) a EHK 10 dle poslední 
platné metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se malé e 
překlopilo na velké E (tato homologace staršího data 

je neplatná)! 
6 LED diod. (modrá LED/ čirý kryt). 
Bezkonkurenční Lineární Sugar-LED technologie! 12V. 

S automatıckym sklapenım a vyklapenım S ovladanım mezi 
_ 

‹~ řidičem a spolujezdcem a LCD displejem S variací napisů Celní správy 
`_ 

^“““- ČR: STOP; CELNÍ SPRÁVA; NÁSLEDUJ MĚ a možností 
Ífˇ-ˇ' naprogramování min. dalších 5 nápisů dle potřeby výkonu služby, S 

V 

kontrolním ovládáním a se dvěma zdroji v LED lineární technologii; 
* panel umístěn za zadním oknem. 

- plní povinnou evropskou homologaci - EHK 10 
dle poslední platné metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se male É překlopilo na 
velké Ě (tato homologace staršího data je nepIatná)! 
Více tónová Siréna bez ovládání a mikrofonu. 
Siréna bude zapojena tak, aby umožňovala funkci HORN přes volant vozidla. 
Vhodná pro skrytou montáž (např. umístění pod sedadlo, do zavazadlového prostoru). 

- plní evropskou homologaci - EHK 10 dle 
poslední platné metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se malé g překlopilo na velké 
Ě (tato homologace staršího data je neplatná)! Nejedná se tedy O Národnı 
schválení jako většinou používá největší tuzemský dovozce výstražné techniky, 
jenž je samozřejmě platné pouze na území ČR. 

'ˇ%ÍŤ` 100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu 
s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla. 
Výkon 123 decìbelúll! 

Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN. 

FD seNiS Praha, S.r.o. - firma zapsána V OR vedeného Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 63275 
Kuří 26, 251 01 Říčany u Prahy 
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Cena Za 1 vozidlo bez DPH 21%: 82.000,- Kč 
DPH 21% za 1 vozidlo: 17.220,- Kč 
Cena Za 1 vozidlo S DPH 21%: 99.220,- Kč 
Celková cena za 3 vozidla S DPH 21°/n: 297.660,- Kč 

- plní Qbë .IL/iflnë 
evropské homologace - EHK 65 (pro modré provedení) a EHK 10 dle poslední platné metodiky Z 
listopadu roku 2014, kdy se malé e překlopilo na velké E (tato homologace staršího data je 
nepIatná)l Maják má i atest do 250km/h! 
Bezkonkurenční Lineární Suger-LED technologie! S vysoce výkonným vertikálním í horizontálním tokem 
světelného paprsku. 
47 LED diod!!! 
Vysoký profil - odlevaný hliníkový podstavec, modrá LED barva svitu / modrá barva krytu. Výška 102 
mm, 12V. Maják v magnetické verzí obsahuje kroucenou šňůru a 3 speciální vysoce pevnostní magnety 
potažené speciální gumou pro ochranu laku střechy vozidla. Jedná se O nejlepší maják na světovém 
trhu!!! 
Orientační foto nabízeného dvouřadého majâku L31 S modrým krytem. 

Skryté umístěné za maskou vozidla 
- plní obě povinné evropské 
homologace - EHK 65 (pro modré 

_ provedení) a EHK 10 dle poslední 
platné metodiky Z listopadu roku 

_ 3 _ , 
_~` 2014, kdy se malé e překlopilo na 

velké E (tato homologace 
staršího data je neplatná)! 
Modrá LED/ ćirý kryt. 
18 LED diod! 12V. 
Bezkonkurenční Lineámí Suger-LED techno/gie! 

- plní ı›_i0vi““0U eVf0ı›$k0U h0m0I09=0i - EHK 
10 dle poslední platné metodiky z listopadu roku 2014, kdy se malé g překlopilo na velké É (tato homologace staršího data je nepIatná)l 
Přenosný, odnímatelný, se Zavěšením na přední sluneční clonu u spolujezdce. 
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: s automatickým sklápéním a vyklápëním S ovládáním mezi 
řidičem a Spolujezdcem a LCD displejem S variací nápisů Celní správy ČR: 
STOP; CELNÍ SPRÁVA; NÁSLEDUJ MĚ a možností naprogramování min. 
dalších 5 nápisů dle potřeby výkonu Služby, s kontrolním ovládáním a se 
dvéma zdroji v LED lineární technologii; panel umístěn za zadním oknem. 

- plní povinnou evropskou homologací - EHK 10 
dle poslední platné metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se malé g překlopilo 

_ na velké Š (tato homologace staršího data je neplatnájl 
Více tónová siréna bez ovládání a mikrofonu. 

` _//' Siréna bude zapojena tak, aby umožňovala funkci HORN přes volant 
"' 

. . vozidla. 
4 

Vhodná pro skrytou montáž (např. umístění pod sedadlo, do zavazadlového 
č prostoru). 

- plní evf0PSI‹0“ h°m°I0QH=i - EHK 10 dle 
poslední platné metodiky Z listopadu roku 2014, kdy se malé g 
překlopilo na velké Ě (tato homologace staršího data je 
neplatná)! Nejedná se tedy O Národní schválení jako většinou 
používá největší tuzemský dovozce výstražné techniky, jenž je 

ı "*= O "ˇ*'=
ˇ 

zz- zz- samozřejmě platné pouze na území CR. 
100 W reproduktor SA315P WHELEN malého kruhového profilu 

s nylonovou membránou namontovaný v masce vozidla. 
Výkon 123 decibelúlll 
Minimální spotřeba a maximální výkon zaručený značkou WHELEN. 

Umístění daných zásuvek V rámci požadavků a provedené montáže bude provedeno takto: 
- 1 × přední odkládací Schránka před spolujezdcem. 
- 1 × prostřední sloupek u spolujezdce ve výšce cca 40 cm. 
- 1 × prostřední sloupek u řidiče ve výšce cca 40 cm. 

Cena za 1 vozidlo bez DPH 21%: 86.000,- Kč 
DPH 21% za 1 vozidlo: 18.060,- Kč 
Cena za 1 vozidlo S DPH 21 %: 104.060,- Kč 
Celková cena za 2 vozidla S DPH 21%: 208.120,- Kč 
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