
Smlouva o zajištěni SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU PŘÍSLUŠNÍKŮ
POLICEJNÍCH ÚTVARŮ

č.j. PPR-26302-10/ČJ-2016-990656

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupen:

IČO:
DIČ:
Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba konečného
uživatele:
Telefon:
(dále jen "objednatel")

a

Poskytovatel:
Sídlo:
Zapsaná:

Zastoupen:
IČO:
Kontaktní osoba:
e-mail:
Tel.:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
IBAN:

(dále jen "poskytovatel")

uzavÍrajÍ tuto smlouvu:

Česká republika Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Bc. Davidem Pšeničkou, vedoucím Odboru movitého
majetku Správy logistického zabezpečení po|icejního
prezidia ČR
00007064
CZ00007064
po|icejní prezidium ČR
P.O.BOX 6 (Nádražní 16)
150 05 Praha 5

Bc. Jaroslav Polomčák

MASADA Security Solutions s.r.o
Lublaňská 507/8, 120 00 Praha 2
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu
v Praze odd C, vložka 245297
David Bohbot
04290321
Karin sýkorová

Komerční banka a.s.

ČI. I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli prostřednictvím
svých zaměstnanců a subdodavatelů, za podmínek stanovených touto smlouvou a podle
písemných a ústních požadavků objednatele předaných poskytovateli služby, spočÍvajÍcÍ
v zajištěni speciálního výcviku s názvem IMI Academy for Advanced Security & Anti-



Terror Training of the Police of the Czech Republic, ubytováni a stravování. Bližší
specifikace uvedena v příloze č. 1 a 2 smlouvy.

2. Objednatel za poskytnuté plnění zaplatí poskytovateli odměnu stanovenou v článku V.
této smlouvy.

ČI. ll.
Povin nosti poskytovatele

Ť

1. Poskytovatel je povinen postupovat s náležitou odbornou péči v souladu s platnými
právními předpisy, chránit práva a oprávněné zájmy objednatele. Závazky plynoucí ze
smlouvy vykonává poskytovatel v souladu s nejlepší praxi v oboru.

2. Poskytovatel se zavazuje, že při plnění této smlouvy neporuší práva třetích osob, která
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví. Poskytovatel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré
náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v
důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti porušením povinnosti
poskytovatele dle předchozí věty.

3. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění
předmětu smlouvy, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. zjistí-li
poskytovatel, že příkazy objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro plnění předmětu
smlouvy, je povinen na to objednatele neprodleně písemně upozornit.

4. Poskytovatel je povinen provést plnění v souladu s platnými právními předpisy a s
dalšími normami souvisejíchni s předmětem plnění veřejné zakázky. Předmět plnění
musí být realizován řádně a včas bez faktických a právních vad.

ČI. Ill.
Povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli součinnost, která se v průběhu plnění
závazků poskytovatele dle této smlouvy projeví jako potřebná pro plněni předmětu této
smlouvy. Součinnost je povinen poskytnout jen na vyžádání poskytovatele adresované
kontaktní osobě objednatele. Toto vyžádání musí obsahovat specifikaci požadované
součinnosti.

ČI. IV.
Termín a místo plnění

Termíny a místa plnění jsou specifikována v příloze č. 1 (specifikace plnění), v souladu
s výzvou k podání nabídek.

ČI. V.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za služby řádně poskytnuté podle této smlouvy objednatel
zaplatí poskytovateli cenu ve výši 47.000 USD (slovy: čtyřicet sedm tisíc amerických
dolarů), jako cenu nejvýše přípustnou. Poskytovatel není plátce DPH.

2. Tato sjednaná cena je konečná a zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé poskytovateli
v souvislosti s poskytováni služeb.

3. Cena služeb bude zaplacena na základě faktury vystavené poskytovatelem po poskytnutí
služeb. Faktura (daňový doklad) vystavená poskytovatelem musí obsahovat náležitosti



stanovené právními předpisy a dále vyčis|enÍ zvlášť' ceny služeb bez DPH, zvlášť' DPH a
celkovou cenu služeb včetně DPH. NEJSME PLATCI DPH. Faktura musí být
prokazatelně doručena nejpozději dne 30. listopadu 2016 na adresu: Policejní prezidium
ČR, P.O.BOX 6 (Nádražní 16), 150 05 Praha 5. V případě doručení faktury po tomto datu
se mění její splatnost na 90 dni.

4. Poskytovatel je povinen přiložit k faktuře originál akceptačního protokolu o poskytnutí
služeb podepsaného oprávněným zástupcem objednatele: Bc. Jaroslav Polomčák.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.
Cena služeb se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny služeb
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet poskytovatele uvedený ve smlouvě.

6. Objednatel nebude poskytovat poskytovateli jakékoliv zálohy na úhradu ceny služeb.
7. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti

stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Poskytovatel je
povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny služeb. Okamžikem doručení
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce
třiceti (30) kalendářních dnů, případně devadesáti (90) kalendářních dnů.

ČI. VI.
Smluvní sankce, odstoupení od smlouvy

1. Poskytovatel je oprávněn požadovat na objednateli zákonný úrok z prodlení za
nedodržení termínu splatnosti faktury z oprávněně fakturované částky včetně daně z
přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.

2. Objednatel je oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu za nedodržení
terminu plnění podle smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu plnění včetně daně
z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení. Poskytovatel je také v takové
případě povinen zaplatit objednateli prokazatelné vynaložené náklady v souvislosti
s touto smlouvou.

3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na
bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Ustanovením o smluvní
pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

5. Poskytovatel odpovídá objednateli za škodu na věcech převzatých od objednatele nebo
od třetích osob v rámci plnění této smlouvy, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při
vynaloženi veškeré odborné péče.

6. Poskytovatel odpovídá rovněž za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s výkonem
činností dle této smlouvy.

7. Za podstatné porušení smluvních povinnosti zak|ádajÍcÍ právo odstoupit od smlouvy je
považováno:

a) na straně poskytovatele prodlení s plněním podle smlouvy delší než 15
dnů ode dne, kdy plnění mělo být poskytnuto;
b) na straně objednatele prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů ode
dne termínu splatnosti.

8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:



a) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek
poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řizeni;

C) poskytovatele vstoupí do likvidace.
9. Poskytovatel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péči, podle

nejlepších znalosti a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a
postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

ČI. VII.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření smlouvy.
2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené smlouvou

se řídí podle příslušných právních předpisů.
3. Spory smluvních stran vznikajÍcÍ ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny před

příslušnými obecnými soudy České republiky.

4. jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně
označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami.

5. Poskytovatel bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele nepostoupí
smlouvu ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy na jakoukoliv třetí
osobu.

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu 3
vyhotoveni a poskytovatel jedno vyhotoveni.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plněni
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

1\5 -10- 2016
V Praze dne ......
Za objednatele:

'

Be. David Pšenička
vedoucí OMM SLZ PP"ČR

v P,,,,d,, SF7. "lá qô1ô

David Bohbot, jednatel
MASADA Security Solutions s.r.o

!t!aMo?UsoN,
MASADA Security Solutions s.r.o., lČ: 04290321

Lublaňská 507/8,220 00 praha 2 - Vinohrady



Příloha č. 1 - specifikace předmětu plněni

Předmět plnění:

Speciální protiteroristický výcvik Academy for Advanced Security & Anti-Terror Training

Termín plnění: 6. 11. 2016 - 18. 11. 2016

Přílet: 6. 11. 2016

výcvik: 7.11.2016 - 17.11.2016

Odlet: 18.11.2016

Místo plnění: Ramat Ha- Sharon, Izrael

Bližší specifikace: Viz příloha č. 3- rozpis programu po celé trvání výcviku



Příloha č. 2 - Cenová kalkulace

· Speciální výcvik pro 12 přís|ušnÍků

Cena : 35.000 USD 869.750 KČ

· UbytovánI

Cena: 6.000 usd tj. 149.100 kč

· Stravováni

Cena : 6.000 usd tj. 149.100 kč

NEJSME PLÁTCI DPH !


