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Č. j. KRpH-32434-6/čj-2018-0500NE-vz

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen "OZ")

pro realizaci veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka propagačních předmětů" pro Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje

2. část veřejné zakázky
,,Dodávka propagačních předmětů -

pamětních desek"
Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva

tohoto znění (dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

1. KupujicF Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
sidlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského

ředitelství
bankovní spojeni:
Č. účtu:
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Tel.:
Datová schránka u
Email:
oprávněná osoba k technickému provádění smlouvy:
e-mail:

(dále jen ,,kupujícř')

2. Prodávající
sIdlo:
kontaktní adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
ČÍSĹQ účtu:

Telefon:
Datová schránka
e-mail:

Sabe, s.r.o.
Uralská 3/687, 160 00 Praha 6
PospIšibva 18, 500 03 Hradec Králové
Ing. Pavlem Zapletalem, jednatelem
00552500
CZ00552500

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl C, vložka 349

(dále jen ,, prodávající")
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Článek ll.

Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajÍcÍho dodat do místa plnění, za

podmínek v ni sjednaných, kupujIcímu propagační předměty - pamětní desky,
specifikované v přIloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,zboží") a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto zboží.

2. Předmětem plnění této smlouvy je rovněž předloženI grafického návrhu
k odsouhlasenI, do pěti (5) pracovních dnů od účinnosti smlouvy, pověřené osobě pro
věci technické.

3, Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajÍcÍho ze dne 18.
dubna 2018.

Článek III.
Zboží, předáni zboží, vady zboží

1. Zbožím se rozumí propagační předměty - pamětní desky ve specifikaci,
množství, provedeni a ceně stanovené touto smlouvou, včetně balení pro
přepravu a dopravu zboží v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

2. KupujÍcÍ se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku VI. této
smlouvy na základě jednotlivých faktur až do splněni výše závazku.

3. O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven doklad o předání a převzetí
zboží (např. dodací list, předávací protokol případně faktura), který bude podepsán
oprávněnou osobou. Doklad musí obsahovat identifikaci dodaného materiálu,
množství a existují-li také laborační data (šarže, LIN) případně sériová čísla.

4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupujicí
důvody odmítnutÍ převzetí zboží písemně prodávajícknu sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání zboží. Na následné předání zboží se
použijí ustanovení odstavců 1 až 3.

5. Kupujíci je oprávněn oznámit vady zboží a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávajÍcÍ
tuto vadu odstranit nejpozději do pěti pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené
kupujicim, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. prodávajíci je povinen
předat zboží kupujicímu po odstranění vady dle tohoto článku. Vady zjevné při dodáni
zboží je kupujÍcÍ povinen sdělit prodávajíchnu při převzetí zboží, vady skryté je kupujÍcÍ
povinen sdělit prodávajícimu bez zbytečného odkladu.

6. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zboží nemá právni vady ve smyslu ust. § 2099 a násl. OZ.

Článek lV.
Doba a místo plnění

1. prodávajÍcÍ je povinen dodat zboží do místa plněni do 21 kalendářních dnů od
objednání.

2. Dodávka bude uskutečněna po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou
osobou k technickému provádění smlouvy 2 pracovní dny před dodáním.
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3. Místem plněni této veřejné zakázky je Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Sklad OMTZ, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec
Králové.

4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujÍcÍm, po potvrzeni dokladu o předáni a
převzetí zboží v místě dodáni. Doklad je oprávněna podepsat ze strany kupujícího
osoba k technickému provádění smlouvy.

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

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

2. Nebezpečí škody přechází na kupujÍcÍho převzetím věci.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena dodávaného zboží je stanovena takto:

Celková cena za celý předmět plnění bez DPH
DPH 21%
cena za celý předmět plněni včetně DPH činí

34.900,00KČ
7.329,00KČ

42.229,00KČ

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 ,,Specifikační cenová tabulka",
s vyčíslenhn jednotkových cen po položkách.

2. Cena za celý předmět plnění je uvedena včetně zpracováni grafického návrhu dle
specifikace předmětu plnění, dopravy do místa plnění, balného a cla. Jednotková
cena obsahuje veškeré náklady prodávajiciho spojené s realizaci předmětu smlouvy.

3. Cena je uvedena v korunách českých, a je cenou nejvýše přípustnou. Cena může být
měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

4. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajIcím po převzetí dodávky
zboží a po potvrzení dokladu o předání a převzetí zboží oprávněnou osobou
kupujÍcÍho. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajichn musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, číslo objednávky a evidenční číslo smlouvy.
Zvlášť' bude vyčíslena cena bez DPH, zvlášť' DPH a celková cena zboží včetně DPH.

5. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude předána do 5 dnů ode dne řádného
dodáni zboží.

6. prodávajÍcÍ je povinen přiložit k faktuře kopii dokladu o předáni a převzetí zboží.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů ode
dne doručeni faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujÍcÍho. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání
faktury.
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8. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupujÍcÍ uplatni nárok na odstraněni vady zboží
ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit
cenu zboží. Okamžikem odstraněni vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti
faktury v délce čtrnácti kalendářních dnů.

9. Kupující nebude poskytovat prodávajíchnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.

10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni
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 v prodlení se
zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručeni náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce čtrnácti kalendářních dnů.

Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu dodání a předáni zboží podle ČI. Ill. a lV. ze strany
prodávajÍcÍho, v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujÍcÍho z důvodů vad zboží
nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží je prodávajÍcÍ povinen
uhradit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 100 kč za každý byt' i započatý kalendářní
den prodlení.

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajíclmu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či úrok z prodlení je 30 dnů od obdržení výzvy jedné
smluvní strany druhé smluvní straně k jejímu zaplaceni.

4. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran

na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho
řádně dodat zboží.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajIcím, které zakládá právo kupujÍcÍho na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než dvacet (20) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. |||;
C) porušení jakékoli povinnosti prodávajÍcÍho podle této smlouvy.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
b) insolvenční návrh na prodávajÍcĹho byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího

nepostačuje k úhradě nákladů inso|venčniho řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.

8. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
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Článek VIII.
Odpovědnost za vady a záruční podmínky a

sankce za nedodrženi

1. prodávajÍcÍ ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předáni
kupujíchnu. Zboží musí být dodáno kompletní, nové, nepoužité, v originálním balení
výrobce.

2. Případná reklamace vad musí být provedena písemně na základě telefonické
domluvy.

3. prodávajÍcÍ provede v rámci reklamace záruční opravu. prodávající provede v případě
neopravitelnosti výměnu za nový, nepožitý výrobek stejných nebo kvalitativně lepších
vlastností nejpozději do jednoho (l) měsíce od data uplatněni reklamace.

4. KupujÍcÍ nepožaduje v průběhu reklamačního řízeni náhradní plnění.
5, prodávajicí se zavazuje odstranit jim uznané reklamované vady ve lhůtě 14-ti dnů od

doručení reklamace kupujiciho.

6. prodávajÍcÍ je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujíchnu
smluvní pokutu ve výši 100,-KČ a to za každý případ a každý započatý kalendářní den
prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti kalendářních dnů
ode dne jejího uplatnění.

7. Reklamace jsou ze strany kupujÍcÍho řešeny osobou oprávněnou k technickému
provádění smlouvy, případně zástupce ekonomického pracoviště, v jehož kompetenci
je pořízeni daného zboží.

Článek IX.
Ostatní ujednání

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

2. prodávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. prodávajÍcÍ je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrdními orgány.

4. 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 prováděné v souvislosti s úhradou
zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajÍcÍ
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

6. prodávajícI bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o
uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky.
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Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je
účinná dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o
registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do splnění závazku z této smlouvy.
3. Tato smlouva se řídí podle ust. § 2079 a násl. OZ.
4. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran formou písemného

dodatku.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

6. 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 soudy.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupujÍcÍ a
jeden prodávající.

8. 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 uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

9. Seznam příloh:

Příloha č. 1 - ,,Technická specifikace předmětu plnění"
Příloha č. 2 - ,, Specifikační cenová tabulka"

V Hradci Králové dne Jr Hr """""" ZC.íiMÝ

' r ·
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Příloha č. 1 smlouvy č. j. KRPH-32434-6/ČJ-2018-0500NE-VZ

Technická specifikace předmětu plnění
parametry vyjadřujÍcÍ požadavky na výkon nebo funkci, popis účelu nebo potřeb:

Název: Dřevěná pamětní deska - plaketa ve tvaru erbu v krabičce

Typ, výrobce: 7223.2, Sabe spol. s r.o.
Počet: 200 ks (v provedení a počtech dle technické specifikace)

Dřevěná pamětní deska - plaketa ve tvaru erbu s nápisem a logem provedené laserovým
gravirovánhn a barevným tiskem.

Barva dřeva tmavě hnědá s viditelnou strukturou, povrch lakovaný.

Rozměr 150 x 185 mm, tolerance +/- 5 mm.
S otvorem na zavěšení na zed', bez stojánku.
Krabička z tvrdého papíru, vhodná pro bezpečné uložení a přepravu pamětní desky
umožňujÍcÍ pohodlné a vícenásobné otevření a zavření při oficiálním předání.
Vrchní barva krabičky bílá.
Otevírání krabičky z lícové strany pamětní desky tak, aby při otevření krabičky byl viditelný
nápis s logem v celé ploše.
Velikost, barevné provedení, konstrukční materiál a funkční vlastnosti jsou dány typem
požadovaného zboží.
Provedení laserovým gravirovánhn
100 ks - provedení nápisu a loga laserovým gravírovánkn
Logo nestínované.
Text nápisu ,,KRÁLOVÉHRADECKÁ POLICIE", font písma Gill Sans MT Condensed
(regular).
Design požadovaného výrobku, velikost nápisu a loga a jejich um/stěn/ jsou uvedeny
v obrazové příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Provedení barevným tiskem
100 ks - provedení nápisu a loga barevným tiskem
Logo stínované.
Nápis šedou barvou.
Text nápisu ,,KRÁLOVÉHRADECKÁ POLICIE", font písma Gill Sans MT Condensed
(regular).
Design požadovaného výrobku, velikost nápisu a loga a jejich umlstěnl jsou uvedeny
v obrazové příloze č. 2 zadávací dokumentace.
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příloha č. 2 návrhu kupní smlouvy č.j. KRPH-32434-6/ČJ-2018-0500NE-VZ

cenová tabulka

Část 2 Dodávka propagačních předmětů - pamětních desek

cena v KČ cena v KČ cena v KČ
, . sazba DPH v Kc cena v KcpoI. nazev pocet ks za kus bez l za kus s celkem bez

DPH DPH v °0 DPH PDH celkem celkem s DPH

1 Dřevěná pamětní deska/erb s logem o rozměrech 150 x185 mm v krabičce doplňte

1.1 provedení laserovým gravIrováním 100 160,00 21 193,60 16 000,00 3 360,00 19 360,00

1.2 provedení barevným tiskem 100 189,00 21 228,69 18 900,00 3 969,00 22 869,00

Cena celkem 34 900,00 7 329,00 42 229,00

Číselné údaje doplňte, případně upravte, pouze ve sloupcích "cena za kus bez DPH" a "sazba DPH", ostatní sloupce budou dopočítány pomoci
vložených vzorců.


