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KUPNÍ SMLOUVA
na

„Dodání pevného paliva (koksu) pro kotelny v objektech
Krajského ředitelství hl. m. Prahy“,

uzavřená dle ustanovení ~ 2079 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanský zákonĺk
(dále jen „smlouva‘)

Smluvní strany
Kupující: Ceská republika — Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

se sídlem: Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, Psč 140 21
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
zastoupený: náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

pro ekonomiku

adresa: Česká republika  Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1

bankovní spojení: CNB směr č. 0710
číslo účtu: 3509881
tel: 974 823 2503
fax: 974823257
email:

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: SPECIAL PRO FORCE I s.r.o.
se sídlem: Dukelská 1854/16, 412 01 Litoměřice
iČo: 06559735
DIČ: CZ06559735
zastoupený: Martinem B e r g I e rn, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ustí nad Labem
sp. zn. C 40523
datová schránka: frqt6fg
tel:
email:

(dále jen „prodávající“)



Či. I. Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu 105 tun pevného
paliva koksu: tříděný ořech I — 40 až 80 mm a tříděný ořech II — 20 až 40 mm a závazek
kupujícího odebrat výše uvedené objednané zboží.

Kupující se touto smlouvou zavazuje odebrat výše uvedené objednané zboží, které bude
dodáno v souladu s touto kupní smlouvou.

Či. Ii. Kupní cena a její úhrada

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží specifikované v Čl. I. cenu, stanovenou
níže jako aktuální v době vyhlášení veřejné zakázky s tím, že cenu za jednotlivá množství
bude možno po vzájemné dohodě upravit dle situace na trhu (snížení/zvýšení ceny
prvododavatelem, změna daně ).

Název zboží Množství Cena bez DPH Cena včetně DPH

Tříděný ořech I 100 tun 39 500,00 Kč 47 795,0 0Kč
(4080 mm)

Tříděný ořech II 5 tun 619 000,00 Kč 748 990,00 Kč
(2040 mm)

Celková nabídková 105 tun 658 500,00 Kč 796 785,00 Kč
cena:

Kupující uhradí kupní cenu za jednotlivé dodávky z výše uvedeného množství zboží vždy
nejpozději do 21ti dnů ode dne obdržení faktury za jednotlivé dodávky na účet dodavatele.

Kontaktní osoba kupujícího:
email: krpa.osc. podateIna(~pcr.cz)
Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

Odbor specializovaných činností
P.O. BOX 122
11001 Praha I

Čl. iii. Doba a místo dodání

Prodávající dodá shora uvedené zboží ve lhůtě plnění ode dne podpisu smlouvy do
31.12.2018 na tato místa určení:

Poř. číslo Místo plnění kalkulované množství (tuny)

1. 251 65 Turkovice 6, okr. Prahavýchod 5t (ořech II)
 Doprava pouze malým nákladním automobilem
(např. typu AVIA IVECO se sklápěcím kontejnerem)

2. Hornická 301, 78832 Staré Město pod lOOt (ořech I)
Sněžníkem
 Doprava nákladním automobilem max. výšky
3,2 m (ne kamion)
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Dodávka zboží do jednotlivých objektů bude prováděna postupně v termínech a v množství
podle dohody  objednávky odběratele. Odběratel si vyhrazuje právo snížit neb zvýšit
odběrové množství na objekt nebo redislokaci dodávky na jiný objekt, případně nedočerpat či
přečerpat objednané množství zboží z klimatických nebo jiných mimořádných důvodů.
Od dodaného množství zboží se může dodavatel odchýlit o ± 5% u jednotlivé dodávky.

Či. IV. Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen podle předešlé dohody  objednávky s kupujícím dodat zboží
v požadovaném termínu, množství a kvalitě a provést skládku zboží podle specifických
možností.

Či. V. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen provést s prodávajícím dohodu  objednávku na dodávku zboží
v konkrétních termínech a množství a v dohodnutém termínu zajistit přejímku zboží.
Dále je kupující povinen sledovat množství dodaného zboží a včas prodávajícího informovat
o snížení/zvýšení odběru.

Či. VI. Smluvní sankce

Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou kupní ceny za dodané zboží, je povinen
uhradit prodávajícímu za každý den prodlení úrok z prodlení dle ~ 369 obch. zák. ve výši 0,5
% z kupní ceny, nelze však ze strany prodávajícího zastavit další dodávky zboží.
Pokud se prodávajĺcí dostane do prodlení s dodáním zboží, platí každý den stejný úrok
z prodlení jako kupující.

Či. VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Kupující se zavazuje kjejímu uveřejnění.

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními
obecně závazných právních předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

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

4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou — dohodou. Nedojdeli k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

5. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, neníli ve smlouvě stanoveno jinak.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží kupující a 1 prodávající.
Kupující Po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

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 jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní
strany k této smlouvě své podpisy.

VPrazedne 012010
Za kupujícího:

V Litoměřicích dne
Za prodávajícího:


