
KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: PPR-16663-8/ČJ-2017-990670

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Kupujíct
Sídlo:
Příjemce faktury:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupující")

a

prodávajÍcÍ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán u Krajského

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
ČNB

Bc. Davidem Pšeničkou
vedoucím odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Mgr. Jana Saidlová, DiS.

Požární bezpečnost s.r.o.
Královský Vršek 3545/42, 586 01 jihlava
27660940
CZ27660940
Robert Válal
KB a.s. pobočka Jihlava

soudu v Brně oddíl C, vložka 49762

(dále jen ,,prodávajicŕ')

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícknu zboží a
převést na kupujÍcÍho vlastnické právo k tomuto zboží. KupujÍcÍ řádně odevzdané zboží převezme a
zaplatí sjednanou cenu podle článku V. této smlouvy.

2. Zboží je specifikováno v příloze č. 1, která je nedIlnou součástí této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 21. 7. 2017, která byla

na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem N006/17N00002836 v Národním
elektronickém nástroji vybrána jako nejvýhodnější.
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Článek Ill.
Odevzdání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě odevzdání zboží nejpozději do 4
týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy.

2. Místo dodání: Pikovická 870/7, Praha 4- Braník 147 00. odpovědná za převzetí zboží: p. jakub Lyčka
tel: , , který bude o dodání zboží informován alespoň jeden (l) pracovní den
předem.

3. prodávající spolu se zbožím předá dodací list ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán osobou
odpovědnou dle odst., 2 tohoto článku a zástupcem prodávajÍcÍho a každá ze smluvních stran obdrží
po jednom (l) vyhotoveni. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi
opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.

4. KupujÍcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujÍcÍ důvody odmÍtnutí převzetí
zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu odevzdáni
zboží.

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

1. KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajÍcÍho.

2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujÍcÍho okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 63 110,- kč bez dph jako cena nejvýše přípustná, tj. 76 363,10 KČ
s DPH (slovy.' sedmdesátšesttisÍctř/"stašedesáttr"i korun českých a 10 haléřů) při sazbě DPH ve výši
21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava do
místa plněni, balné, seznámení s obsluhou zařízení atd.).

3. Kupní cena bude zaplacena na účet prodávajÍcÍho uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury
vystavené prodávajíchn po převzetí zboží kupujIcím.

4. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura
obsahovat označení prodávajÍcÍho, kupujÍcÍho a příjemce faktury (policejní prezidium ČR, OMTZ
OMM SLZ PP P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5). Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál +
1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávající kopii potvrzeného dodacího listu, ve kterém jsou
vyznačena výrobní, příp. sériová čísla.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
prokazatelného doručeni faktury příjemci faktury (viz odst. 4 tohoto článku). Připadne-li poslední den
splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|edující
pracovní den.

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

7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti 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
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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.

8. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajicknu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.

9. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupujÍcÍ
nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou
povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VI.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží podle ČI. Ill. ze strany prodávajÍcÍho, nebo v případě
prodlení prodávajÍcÍho s odstraněním vad zboží dle ČI. VIl je prodávající povinen uhradit kupujíchnu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byt'
i započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajíchnu za prodlenI s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody
ani povinnost prodávajÍcÍho řádně dodat zboží.

5. KupujÍcÍ je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů;

b) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

c) prodávající vstoupí do likvidace.

6. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupujÍcÍ bude v prodlení s úhradou
faktury o vÍce než 30 dnů od data splatnosti faktury.

7. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

Článek VIl.
Záruka

1. prodávající poskytuje na zboží záruku v délce dvou (2) let ode dne převzetí zboží.

2. Kupující je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží
dle své volby kdykoliv v záruční době. Pokud kupujÍcÍ uplatní nárok na odstraněni vady zboží,
zavazuje se prodávajÍcÍ tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení písemného oznámeni vady.

3. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajíchnu při převzetí zboží, vady skryté
je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajícknu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek VIII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v záhlaví smlouvy.
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2.

3.

4.

prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
ProdávajícI bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujÍcÍho nepostoupí smlouvu ani
nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

prodávajÍcÍ bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech
příloh.

Článek lX
Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, v případě uzavření po 1. červenci
2017 nabývá tato smlouva platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle této
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednáváni změn nebo rozsahu této
smlouvy.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIslušnými obecnými
soudy České republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží kupující a jeden
(l) prodávající.

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 připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze dne ... .j1.;07- 2017 V Jihlavě d

za kupujÍcÍho za prodáv

Bc. David Pšenička
vedoucí OMM

Správy logistického zabezpečení

Robert Válal
jednatel společnosti

Požární bezpečnost s.r.o.

'; ,k, .: ' ,r.íj,
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č.j.: PPR-16663-8/ČJ-2017-990670

Pří|oha č. 1
Cenová nabídka

jméno uchazeče
nabízený

, W , cena za cena
materiál bližší specifikace ma!eria| . merna množství položku s celkem s(specifikace, jednotka DPH DPH

značka, typ)

, V doplní doplníHasičská výstroj doplni uchazeč uchazeč uchazeč

ochranný oděv PS 11;
požadované velikosti: lx

vel. 40 (dámské), lx vel. 58
(pánské), lx vel. 62 PSll steflonovou

ochrannný oděv (pánské), Ix vel. 60 (pánské , ks 4 1 240,00 6001,60 Kc
, , úpravoubunda) + lx vel. 54 (panské

kalhoty); min. specifikace
např. jako: PSlls

teflonovou úpravou

zásahové boty pro hasiče s
kovovou pla nžetou dle EN
15090:2012; požadované

Zásahové boty velikosti: 6x vel. 43, lx vel. ZZ 0412-8 pár 8 3146,00 25 168 KČ
44, lx vel. 45; min.

specifikace např. jako: zz
0412-8

přilba pro požáry, min. 45 193,50
Přilba specifikace např. jako: Drager HPS 3500 ks 9 5 021,50 KČ

Drager HPS 3500
cena celkem bez DPH v KČ 63 110 Kč

cena celkem s DPH v KČ 76 363,10 KČ
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