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KUPNÍ SMLOUVA č. 1442/2017_1 
na dodávky posuvných a pevných regálů pro CSMS Hostivice  

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
  
KUPUJÍCÍ: 
Česká republika – Městský soud v Praze 
organizační složka státu – 325  
se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření 
předsedy Městského soudu v Praze Spr 2547/2013 ze dne 4. 11. 2013 
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx     
 
a 
 
PRODÁVAJÍCÍ: 
BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 
společnost s ručením omezeným - 112 
se sídlem Ledárenská 386/25, 620 00 Brno - Holásky 
zastoupená Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti 
IČO: 25300245 
DIČ: CZ25300245 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
uzavřely tuto Kupní smlouvu podle Rámcové dohody č. 1442/2017, dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce s názvem „MS Praha – 
posuvné a pevné regály, CSMS Hostivice – RD“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 
19. 4. 2018 pod evidenčním číslem VZ Z2018-012071 
 
 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu mobilní a pevné 
regálové systémy včetně dopravy, montáže a kolejového systému pro Centrální spisovnu 
Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 
této Kupní smlouvy a v souladu s výzvou Kupujícího k předložení Návrhu na uzavření Kupní 
smlouvy (dále jen „Zboží") a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. 
Předmětem této Kupní smlouvy je dále závazek Kupujícího řádně dodané Zboží převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu specifikovanou v čl. II. této Kupní smlouvy, a to 
v souladu s Rámcovou dohodou. 

 
 

II. 
Kupní cena  

1. Kupní cena za Zboží dle této Kupní smlouvy činí celkem: 
___________ Kč bez DPH (slovy__________________) 
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DPH ____%_________ Kč (slovy__________________) 
__________ Kč včetně DPH (slovy________________) 
 
 

III. 
Doba a místo dodání 

1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží blíže specifikované v Příloze č. 1 této Kupní smlouvy 
nejpozději do ____ kalendářních dnů ode dne zveřejnění v Registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb. 
 

2. Místem dodání Zboží je Centrální spisovna Městského soudu v Praze (CSMS) v Hostivici,  
Jiráskova 166, 253 01 Hostivice, okres Praha-západ. 

 
 

IV. 
Ostatní ujednání 

1. Veškerá ujednání této Kupní smlouvy vycházejí na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou 
se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Kupní smlouvě se řídí 
ustanoveními Rámcové dohody. Vztahy smluvních stran neupravené touto Kupní smlouvou 
se řídí ujednáními Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy. 
 

2. Tato Kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 

3. Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý bude považován za 
prvopis, přičemž Kupující i Prodávající obdrží jedno vyhotovení této Kupní smlouvy. 
 

4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Kupní smlouvy souhlasí, rozumí jí a 
zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Kupní smlouva byla 
uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek. 
 
 

V. 
Přílohy 

Číslo 1 - Specifikace - způsob výpočtu jednotkových cen 
 
 
 
V Praze dne   V Brně dne  

vložit elektronický podpis 
 
 
 
 
 
 
Ing. Michael Mrzkoš, LL.M. 
ředitel správy Městského soudu v Praze 

 vložit elektronický podpis  
 
 
 
 
 
 
Vladimír Přikryl 
jednatel společnosti BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 
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Příloha č. 1 - Specifikace - způsob výpočtu jednotkových cen 
 
 

Zboží Počet 
kusů 

Cena/kus 
bez DPH 

Cena/kus 
vč. DPH 

Celkem bez 
DPH 

Celkem vč. 
DPH 

Podvozek včetně nástavby  
4 030 mm x 640 mm x 140 mm      

Podvozek včetně nástavby  
3 830 mm x 640 mm x 140 mm      

Pevný regál  
2 100 mm x 620 mm x 4 030 mm      

Pevný regál  
2 100 mm x 620 mm x 3 080 mm      

CELKEM      

 


