
ZÁCHRANNÝ ÚTVAR
HZS ČR

KUPNÍ SMLOUVA

.ĹU-Ä4
j0lp '1 čís

ČISLO DRUH DOBA
ROK SMLOUVY SMLOUVY PLNĚNÍ l

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

I.
Smluvní strany

Česká republika - Záchranný útvar HasiČského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29, 748 01 Hlučín
Zastoupený:
Osoba s právem podepisovat smlouvy:

IČO: 75152304 DIČ: není plátcem DPH

a

EXCALIBUR ARMY spol. S r.o.
Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10
Za kterou jedná:
IČO: 64573877

(dále jen ,,prodávající")

II.
Předmět smlouvy, nabytí vlastnictví

l. Předmětem této smlouvy je dodání 2 ks nepoužitých funkčních kovopryžových pásů na
vyprošt'ovací tank VT 72 ve specifikaci dle cenové nabídky prodávajícího ze
dne 16. 11. 2017 (dále jen ,,zboží") prodávajícím kupujícímu. Cenová nabídka
prodávajícího ze dne 16. 11. 2017 tvoří, jakožto Příloha č. l, nedílnou součást této
smlouvy.

2. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že přechnět smlouvy není plněním nemožným,
a že zboží je na základě shora uvedené specifikace ve spojení s Přílohou č. l této smlouvy
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do množství, druhu a kvality.

3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy a převést na něj
vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je rovněž předání dokladů, které se ke zboží
vztahují, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání.

4. Kupující je povinen zboží bez vad dodané převzít a zaplatit za něj prodávajícímu
dohodnutou kupní cenu podle ČI. III. této smlouvy.
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5. Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického
práva ke zboží kupujícíni. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho
převzetí od prodávajícího.

6. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává,
kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.

III.
Kupní cena

l. Kupní cena za zboží bez vad je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

, Cena za l ks
DPH 21 % za Cena celkeý Počet

Nazev (KČ, bez DPH) l ks (KČ) za ! ks (KCg ks
VC. DPH)

pás kovopryžový na vyprošťovací tank VT 72 270.248,00 56.752,08 327.000,08 2

Cena celkem za zboží bez DPH v KČ 540.496,00
DPH 21 % V Kč 113.504,16
Cena celkem za zboží vC. DPH v KČ 654.000,16

2. Takto specifikovaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky
a ostatní další výdaje spojené s dodávkou zboží, včetně všech nákladů prodávajícího na
dopravu zboží do místa plnění dle ČI. IV. této smlouvy. V kupní ceně jsou zahrnuty
předpokládané inflační vlivy, případná možná rizika, apod.

3. V rozsahu předmětu této smlouvy kupující ve shodě s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), nevystupuje jako osoba povinná k dani.

IV.
Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle ČI. If. této smlouvy do 10 dnů ode dne
podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou v místě plnění předmětu smlouvy
Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky, Opavská 771/29,
748 01 HluČín. O dodání zboží upozorní prodávající kupujícího telefonicky, faxem či
elektronickou poštou nejméně jeden den před jeho uskutečněníin.

V.
Splnění závazku prodávajícího - předání a převzetí zboží a dokladů

l. Dopravu zboží do místa plnění zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí
prodávající. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě potvrzení
o převzetí zboží, jež pověřený zástupce kupujícího učiní na dodacím listu. Dodací list
musí minio jiné obsahovat specifikaci zboží a místo a datum jeho předání, přičemž z jeho
obsahu musí bezpochybně vyplynout, zda pověřený zástupce kupujícího zboží přebírá či
nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

2. Současně se zbožím musí být prodávajícím dodána dokumentace ve smyslu bodu II.3.,
věta druhá této smlouvy.

3. Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
a) dodaného typu zboží,
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b) dodaného množství,
c) zjevných jakostních vlastností,
d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
e) dodaných dokladů.

4. Kupující je oprávněn odmítnout zboží převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat
v okamžiku předání vada či více vad. Zboží se považuje za dodané a závazek
prodávajícího dodat zboží je splněn až okamžikein převzetí zboží kupujícím bez vad.

5. Nepřevzetí zboží v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího, stejně jako nedodržení
doby dodání zboží ve smyslu ČI. IV. této smlouvy, resp. prodlení prodávajícího s dodáním
zboží se považují za podstatná porušení smlouvy, na jejichž podkladě má kupující právo
od této kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající není oprávněn požadovat od
kupujícího úhradu nákladů soLľvisejících s plněním předmětu této smlouvy.

6. I v případě, že se na zboží či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více
vad, je kupující oprávněn, nikoli však povinen, zboží převzít, přičemž uvede, že zboží
přebírá s vadami, tyto v dodacím listu konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich
odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Strally výslovně sjednávají, že se v takovém případě
nejedná o převzetí zboží bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a prodávající
tím není zbaven povinnosti zaplatit kupujícíniu smluvní pokutu podle bodu IX.2. této
smlouvy. O předání a převzetí zboží po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení
bodů V.1. - V.6. této smlouvy obdobně.

VI.
OdpovČdnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky

l. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho
části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně
závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které
má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou
v záruční době uvedené v bodu VI.2. této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je výlučným
vlastníkem zboží, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. občanského
zákoníku, a neváznou na něm žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka,
která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že
zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.

2. Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku
za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, bude po záruční
dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční
doba počíná běžet dnem převzetí zboží bez vad kupujícím a trvá 24 měsíců. Záruční doba
se ovšem staví po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za něž
odpovídá prodávající.

3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo e-mailem na adresu

V případě, že kupující nesdělí při vytknutí
vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající
povinen vytýkané vady ve lhůtě do 7 dnů vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak
prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu
z kupní ceny za zboží či od této smlouvy odstoupit. Další nároky kupujícího plynoucí mu
z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.

4. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, vyskytnuvší se po uplynutí záruční
doby uvedené v bodu VI.2. této smlouvy, pokud byly způsobeny porušením jeho
povinností.
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5. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou
řešeny veškeré záruky.

VII.
Odpovčdnost za Škodu

l. Pokud porušením povinností prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních
předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobáin v důsledku použití či
užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění.
Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze
stran či oběma stranami.

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost za škodu považují smluvní strany zejména přírodní
katastrofy, stávky, válečné konflikty, vydání zakazujícího právního předpisu a jiné
skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat ani jim zabránit.

VIII.
Platební podmínky

l. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude daňový doklad - faktura, který

bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,faktura"), náležitosti obchodní listiny podle § 435
občanského zákoníku a náležitosti podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.

3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) identifikační číslo kupujícího a prodávajícího, jejich přesná označení a sídla,

přičemž u kupujícího se jedná o označení ,,Česká republika - Záchranný útvar
Hasičského záchranného sboru České republiky" a sídlo Opavská 771/29,
748 01 Hlučín,

b) číslo a datum vystavení faktury,
C) číslo této kupní smlouvy a datum jejího uzavření,
d) přesnou specifikaci předmětu plnění,
e) označení banky a čísla účtu, na který má být provedena úhrada,
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně podpisového záznamu

a kontaktního telefonu,
h) přílohou kopii dodacího listu podepsaného pověřenými zástupci smluvních stran.

4. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu fakturu za dodání zboží nejpozději
do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí kupujícím bez vad, a to na úhrnnou cenu dle
bodu III.I. této smlouvy. V případě, že zboží bude kupujícím převzato s vadami ve smyslu
bodu V.6. této smlouvy, bude fakturovaná částka proporcionálně ponížena a zbývající část
kupní ceny bude kupujícím uhrazena na podkladě dodatečné faktury vystavené
prodávajícím po úplném odstranění všech zjištěných a zaevidovaných vad.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však
faktura nebude prodávajícím odeslána kupujícímu do 15 dnů ode dne jejího vystavení,
tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury
kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, resp. bude-li
vykazovat jinou závadu v obsahu, je kupující oprávněn fakturll před uplynutím lhůty
splatnosti bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy, přičemž ve
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vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající poté provede opravu vystavením nové
faktury. Odesláním vadné faktury prodávajícímu se běh původní lhůty splatnosti faktury
přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba kupní ceny bude provedena na číslo účtu uvedené
prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v ČI. I. této kupní smlouvy.

8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě před nabytíin splatnosti
faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží.
Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.

IX.
Sankční ujednání

l. Prodávající je povinen zaplatit kupujícíniu smluvní pokutu ve výši z kupní ceny
nedodaného zboží vC. dph za každý i započatý kalendářní den prodlení s dodáním zboží.

2. Prodávající je povinen zaplatit kupujícíníu smluvní pokutu ve výši z kupní ceny
vadného zboží vC. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad ve smyslu
bodu V.6. této smlouvy.

3. Nebude-li přijatá faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je kupující povinen prodávajícímu
zaplatit úrok z prodlení ve výši z dlužné částky VC. DPH za každý i započatý den
prodlení.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši za každý
i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady u jednotlivého kusu zboží.

5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši za každé
jednotlivé porušení povinnosti dle bodu X.9. této smlouvy, při vícečetném opakování
tohoto porušení však nejvýše

6. Povinností zaplatit snduvní pokutu, jak je specifikována v předchozích bodech, není
dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody
smluvní pokutu přesáhne.

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
8. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
9. Smluvní pokutu nelze vymáhat, pokud k porušení smluvní povinnosti došlo z důvodů

okolností vylučujících odpovědnost za škodu dle bodu VII.2. této smlouvy.
10. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují sinluvní strany za přiměřené povaze

a významu závazku, který zajišt'ují.

X.
Závěrečná ujednání

l. Právní vztah inezi kupujícím a prodávajícím se řídí touto smlouvou a příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku. Sniluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení
§ 1765, § 1766 občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem X.12. této smlouvy.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
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takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této
smlouvy neniá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před
příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, že se dohodly o celén] jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu
jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky s označením ,,Dodávka
kovopryžových pásů" je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této
smlouvy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž
prodávající obdrží jeden a kupující dva stejnopisy. Nedílnou součást této smlouvy tvoří
Příloha č. l této smlouvy.

9. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl
v důsledku jeho vztahu ke kupujícímu založeného touto smlouvou. Tyto skutečnosti tak
prodávající nesmí využít pro sebe či pro jiného ani nesmí umožnit jejich využití třetím
osobám, nejde-li o řádné plnění této smlouvy. Tato povinnost prodávajícího trvá i po
skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran
či oběma stranami.

10. 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), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

1 l. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
s možným zpřístupněníin či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv
v budoucnu dojít.

12. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího uzavření oběma smluvními stranami,
k čemuž mu prodávající poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění
tohoto ujednání kupujícím je oprávněn uveřejnit smlouvu v registru smluv prodávající.

V Hlučíně dne .. Z :N8 Ve Šternber , "dne .j:!?:!ľQFĺ
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Příloha Č. l: Cenová nabídka

EXCALIBUR ARMY
Sídlo:
Právníforma:
Velikost podniku:
identifikační číslo:

spol. S r.o.
Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10
Společnost s ručením omezeným
velký podnik
64573877

Adresa pro doručování korespondence:
Olomoucká 1841/175
785 01Šternberk

Ve Šternberku dne 16. listopadu 2017

Česká republika - Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
Opavská 771/29
748 01 Hlučín

NABÍDKA
na veřejnou zakázku -

Dodávka kovopryžových pásů

Na základě výzvy k podáni nabídky na veřejnou zakázku ,,Dodávka kovopryžových pásů" sp. zn. ZU-
14-24/2017 podávám jménem společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r. o. cenovou nabídku.

Cena za 1 ks DPH 21 % za Cena celkej Počet
Název (KČ, be' 1 ks {KČ) 'a ! ks (K'f ks

DPH) VC. DPH)
pás kolejový vt-72b s gumovými patkami, 97 článků 270 248,00 56 752,08 327 000,08 2
(pás kovopryžový na vyprošťovacítank VT 72)
Cena celkem za zboží bez DPH v KČ 540 496,00
DPH 21% V KČ 113 504,16
Cena celkem za zboží vC. DPH v KČ 654 000,16

V úctě


