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KUPNÍ SMLOUVA
č.j.: PPR-31611-4/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 l.
Smluvní strany

KupujicF
Sídlo:
Příjemce faktury:

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

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

(dále jen ,,kupujicř')

a

Prodávající
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Zapsán v obchodní

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

Be. Davidem Pšeničkou
vedoucím OMM
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Bc. Martin Převrátil

C.I.D. Praha s. r. o.
Kutnauerovo nám. 680/1, 169 00 Praha 6
65414128
CZ65414128
Jaromirem Šestákem, jednatelem

rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 44867

(dále jen ,,prodávajici")

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajíci zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujÍcÍmu zboží a
převést na kupujiciho 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 nedílnou součástí této smlouvy.
3. Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 23.11.2017.
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Článek Ill.
Odevzdáni zboží

1. prodávajicI je povinen odevzdat zboží specifikované v příloze č. 1 této smlouvy po předchozí dohodě
v místě odevzdáni zboží nejpozději do 15. prosince 2017.

2. Místo odevzdáni: Areál PČR, Na Banich 1304, Praha 5 - Zbraslav. Osoba odpovědná za převzetí
zboží:

která bude o dodání zboží informována alespoň jeden (l) pracovni den předem.

3. prodávajici spolu se zbožím předá dodací list ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán osobou
odpovědnou dle odst, 2 tohoto článku a zástupcem prodávajÍcÍho. ProdávajÍcÍ obdrží 2 vyhotoveni a
kupujÍcÍ jedno vyhotoveni dodacího listu. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla
zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujicim.

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 kupujíci důvody odrMtnuti převzetí
zboží písemně prodávajichnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od terminu odevzdání
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 prodávajiciho.

Článek V.
Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši 84.380,17 kč bez dph jako cena nejvýše přípustná, tj. 102.100,- KČ
s DPH (slovy.' Jedno sto dva tisíce jedno sto korun českých) 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 koupi zboží (doprava do
místa plněni, balné atd.).

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

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 náležitosti bude faktura
obsahovat označeni prodávajÍcÍho, kupujÍcÍho a příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, OMTZ
OMM SLZ PP P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba: Bc. Martin Převrátil,
Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál " 1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávajÍcÍ
originál potvrzeného dodacího listu, ve kterém jsou vyznačena výrobni, 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
pracovni den.

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

8. KupujÍcÍ nebude poskytovat prodávajicimu 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 kupujíci

nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujÍcÍho aplikovat přenesenou daňovou
povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

Článek VI.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodrženi terminu dodáni zboží podle ČI. Ill. ze strany prodávajÍcÍho, nebo v případě
prodlení prodávajiciho s odstraněním vad zboží dle ČI. VIl je prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujichnu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny nedodaného zboží včetně DPH za každý, byt'
i započatý kalendářní den prodlení.

2. KupujÍcÍ je povinen zaplatit prodávajicimu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť 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 zaplaceni.

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

5. Kupujicí je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že

a) prodávajíci je v prodlení s dodáním zboží o vÍce než deset (10) kalendářních dnů:

b) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízeni, 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 odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámeni o odstoupení druhé smluvní
straně.

Článek VII.
Záruka

1. Prodávajici poskytuje na zboží záruku v délce dvou (2) let ode dne převzetí zboží.
2. Kupujicí je oprávněn písemně oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží

dle své volby kdykoliv v záruční době. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstraněni vady zboží,
zavazuje se prodávajÍcÍ tuto vadu odstranit nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení písemného oznámení vady.

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

1.

Článek VIII.
Ostatní ujednáni

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v článku l. smlouvy.
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2, prodávajÍcÍ je povinen 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), spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.

Y
3. prodávajÍcÍ bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujÍcÍho nepostoupí tuto smlouvu ani

nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

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

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem uveřejněni 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).

2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l jsou oprávněny k poskytováni součinnosti dle této
smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této
smlouvy.

3, Tato smlouva se řidi právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
5, Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny

smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými
soudy České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (l) obdrží kupujÍcÍ a jeden
(l) prodávajÍcÍ.

7, Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni
této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

přňoha č. 1 - Specifikace zboží s ceníkem

05 -12-2017
V praze dne ... ......

..,u,u,,.,,o

Bc. David Pšenička
vedoucí

OMM SLZ PP ČR

V '20 oj

za prodávajÍcÍho

jednatel
C.I.D. Praha, s. r. o.

CA.!) řRAXA s.r.o.
nám 6f3Cl/1

169 00 Praha 6
ico 65414128, DiC: CZ65414128

Cfú.' 109474429/0300. ZL' CF115 501
d.: 233 351 742, fax; 220 612 001

OR-MS PRAHA-ODD. C, VL. @
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č.j.: PPR-31611-4/ČJ-2017-990670

POLOŽKA MNOŽSTVĹ CENA ZA KS ČELKOVÁ
(KS) S 21% DPH CENA S 21%DPH

Zvětšovací modul EOTech G33 STS 3,25x se 5 20.420,- 102.100,-
sklopnou montáží, černá nereflexivní barva

Cena celkem bez DPH 84.380,17 KČ

Cena celkem s DPH 21% 102.100,- KČ

· · m
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