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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPP-84111-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika
SÍd|o:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Kontaktní adresa:

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,kupuj'lcl")

a

Společnost:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
751 51 529
CZ75151529
5ixai69
ČNB Plzeň

plk. Ing. Be. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského

, ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku' Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní 2, 306 28, Plzeň

Riessner-Gase s. r. o.
Komenského 961, 267 51 Zdice
Ing. Zdena pojezdná, prokurista firmy
62620711
CZ62620711
v8axpdu
UniCredit Bank a. s.

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72609.

(dále jen ,,prodávajlcl")

(dále společnějen ,,smluvní strany")
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Článek íl.
Předmět smlouvy ,,

Touto smlouvou se prodávajÍcÍ zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujíchmu předmět koupě, specifikovaný v či. Ill. smlouvy a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

KupujÍcÍ se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít
a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.

Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze
dne 12. 6. 2018.

Článek Ill.
Specifikace předmětu koupě

Předmětem koupě dle této smlouvy jsou dodávky technických plynů v příslušných
lahvích v období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 včetně dopravy do místa plnění,
v množství dle přílohy č. 1 - Cenová nabídka na technické plyny.

Spolu se zbožím je prodávajÍcÍ povinen dodat kupuýcímu veškerou související
dokumentaci, certifikáty, prohlášenI o shodě, návody či jiné obdobné listiny potřebné
k převzetí a řádnému užívání věci vše v originálnI formě a českém jazyce.

Prodávající zároveň prohlašuje, že jím dodávané zboží je schváleno k použÍvání na
území České republiky.

Článek IV.
Doba a místo plnění, předání zboží

prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě plnění v terminu
nejpozději 5 pracovních dní od objednání ve formě
objednávky zaslané e-mailem.

Místa plnění:

a) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, autoopravna, Dobřanská 25,
Plzeň,

b) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OKTE , Nádražní 2, Plzeň

prodávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujÍcÍho o termínu dodání zboží nejméně
3 pracovní dny předem. Kontaktní osoba a zároveň oprávněná osoba k převzetí zboží
a podpisu dodacího listu je pro místo:

")
b)

4.

Ĺ
5.

Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujíckn a potvrzením dodacího listu v místě
plnění.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
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kupující důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději
do 5 pracovních dnů od původního termínu předání zboží. V takovém případě
nepřechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a prodávající je povinen znovu
dodat kupujícímu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové
předání zboží se použijí ustanovení předchozích odstavců.

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

KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajÍcÍho
okamžikem podpisu dodacího listu.

Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujÍcÍho i nebezpečí škody na
zboží.

Tlakové lahve zůstávají ve vlastnictví prodávajÍcĹho.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle ČI. Ill je stanovena ve výši:

538 090,00 Kč bez DPH
112 998,90 (21 %) DPH
651 088,90 Kč včetně DPH

2.

3.

4.

(slovy: šest set padesát jedna tisíc osmdesát osm korun českých devadesát haléřů)

Přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady prodávajÍcÍho spojené s dodávkou zboží - zejména plyn samotný, doprava
plných lahví do místa plnění veřejné zakázky, odvoz prázdných lahví, poplatek na
užÍvání lahví kupujícím, manipulace s lahvemi, osobní, věcné a případně další
náklady spojené s předmětem plnění.

Cena bude kupujľchn zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po
převzetí zboží kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícIm musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a dále evidenční číslo této
smlouvy, vyčÍs|ení zvlášť' ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží
včetně DPH.

prodávajÍcÍ je povinen daňový doklad zaslat na níže uvedenou adresu kupujícího:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Oddělení materiálně-technického zabezpečeni

Nádražní 2
306 28 Plzeň

anebo elektronicky na e-mailovou adresu:
prodávajÍcĹho: daňový doklad musí být vystaven na:
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5.

6.

7.

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň

Přňohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujIcího.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů
ode dne doručení faktury kupujÍcÍmu na kontaktní adresu kupujícího. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání
faktury.

Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsáním fakturované kupní ceny
na bankovní účet prodávajícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady
zboží ve lhůtě 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.

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

KupujÍcÍ je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury 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 v prodlení se
zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

\
8.

9.

10. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajíchn), bude
příjemcem zdanitelného plnění (kupujícím) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupující ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že prodávající není
nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný
s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
V opačném případě kupujIcí uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede
přímo příslušnému správci daně.

Článek VIl.
Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či
jeho zaměstnancích a spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu kupujÍcÍho žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy,
ledaže se jedná

a)
b)

o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. prodávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
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Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek Vlll.
Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

3.

4.

5.

6.

V případě nedodání veškerého zboží prodávajíchn v termínu dle článku lV. odst. 1 je
prodávajÍcÍ povinen uhradit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
zboží včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro
případ, kdy kupujícI odmítne převzetí zboží dle článku lV. odst. 5 a prodávající znovu
nedodá zboží v tomto termínu.

V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.

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.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

a)

b)

prodlení prodávajícího s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních
dnů;

postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.

7. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

a)

b)

C)

vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řIzení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek
prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

prodávající vstoupí do likvidace.

8.

9.

ProdávajÍcÍ je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dní.

Účinky odstoupení 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, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.
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Článek lX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. prodávající ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu minimálně 24
měsíců od data předání kupujícímu za podmínek uvedených v záruční listině.

2. Reklamace vad musí být provedena písemně, popř. formou datové zprávy.
prodávajÍcÍ se zavazuje vyjádřit se k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího
obdržení; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

3. prodávající se zavazuje odstranit jím uzna'né reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručení reklamace kupujícího. '

4. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem vedoucím
oddělení materiálně technického zabezpečení, tel. 974 321 243.

1.

Článek X.
Ostatní ujednáni

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

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

prodávající je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s prodejem zboží dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

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), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

prodávající bez
smlouvy, včetně
údajů.

jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním plného znění této
úplné identifikace prodávajÍcÍho, ceny zboží a veškerých dalších

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi
pověřených pracovníků.

Kontaktní osoby či pověření pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou
oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni
či zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo
340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění
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2.

3. '

4.

5.

6.

7.

v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode
dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se vztah mezi kupujícím
a prodávajícím řídí ustanoveními § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

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

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

Tato smlouva je vyhotovena ve čty.řech osmistránkových stejnopisech (7 stran
smlouvy a 1 list přílohy), z nichž tři obdrží kupující a jeden prodávající.

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.

Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedená příloha.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka na technické plyny.

Za kupujícího:

V Plzni dne 25. červn 18

Za prodávajÍcÍho:

7
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Riessner-gase s.r.o.
Komenského 961, 267 51 Zdice

Cenová nabídka na technické plyny :

Poř.č. Druh . F
l P::et) ""n";;;S, b"" c"n;:: :" " """" "::"," b""

cena celkem s DPH:

1. )Progen 18 20 l _ i '" ") 1180 1427,8 11800 14278
2. iKys|ík10| ! 4| 245 296,45 980 1185,8
3. iKyslik 50 l ' i '-'l 445 538,45 E.230 7538,3
4 )Acetylen 2 kg ,_,, ' 2j 615 744,15 1230 1488,3
5 :Acetylen 10 kg '"' ' T"'""16! 1905 2305,05 3c'i80 ' 36880,8
6 1Helium 4.6. 501 i 12) 5220 6316,2 626'iO 75794,4
7. !Dusik 50 l ) 12j 685 828.85 8220_ ,,l 9946,2

S

8 Ĺsyntetický vzduch 50 l 10 835 1010,35 . 8350 10103,5
g. jVOdík 50 l l 2 1400 1694 2800 3388

ŕ'C jco2 20kg i 6| 605 732,05 3630 ... l 4392,3
11. jTeird1uorethan 12 kg R 134 a lchladici prostředekl i 10Ĺ 16495 19958,95 164950 l 199589,5
'2. ;Te[raf|uorprop R1234yf 5 kg lchladici prostředekl l 20 11495 13908,95 229900 ! 278179
13. iProp'an Butan 10 kg l IE') 430 520,3 6880 ! 8324,8

.Ph?oha č,,
k čj

' Pmfd 1ŠLŮ' 4

Příloha č. 1 k č. j KRPP-84111-2/Čj-2018-0300VZ-VZ

P

:ena l 1 ks s cena celkem bez
DPH : DPH: cena celkem s DPH:

1A77 R 11Rňň Ĺ 1LL77A

Cena celkem bez DPH: 538090
DPH: 112998,9
Cena celkem včetně DPH: 651088.9

Cenu uvádějte včetně všech poplatků viz. ČI. Ví odst. 2 kupní smlouvy

V Plzni 12.6.2018


