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" 'úzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Niže uvedeného dne, městce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění (dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

i
i

Název:

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni: .

Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat
a osoba odpovědná za převzetí zboží:

E-mail:
Telefon: .

(dále jen ,,kupující")

Česká republika - Krajské ředitdství policie
Ústeckého kraje (dále ,,KŘP-U")
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústi nad Labem 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Lidické náměstí 899/9, pošt. schránka 179, '

401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
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Název :
Sidiô:
Korespondenční adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
BankQvni spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
E-mail:
Telefon:
Zapsán v obchodním rejstříku:
(dále jen ,prodávajiď) .

GLOMEX MS, s.r.o.
Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10
Pomněnková 1256/61, 106 00 Praha 10
28'i26525
CZ28426525

.

vedeném Městským soudem v praze, C140652

!
,,Nákup hlavového noktovizoru"
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' , ' " . Článek ii.

;. .. . . - Předmět smlouvy
1. .Touto smlowcu se prodávající zavazuje na svůj náklad a nebezpečí dodat, za podmínek,

v kvalitě a množství v ni sjednaných kupujícímu 1 ks hlavový noktovizor
s úchytem na přilbu dle technické specifikace, která tvoří přílohu C. 1 této kupní smlouvy
(dále jen ,,zboží"), a to spolu se všémi doklady vč. záručního listu, které se ke zboží vztahúji
a jsou tak jeho součásti, a dále umožnit kupujÍcÍmu nabýt ke zboží vlastnické práva

2. Kupující se zavazuje, za podmínek sjednaných v této smlouvě, předmět koupě převzít a
zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

3. Zboží se prodávajici zavazuje dodat nové, nepoužité a v originálním baleni výrobce.
4. Dodávané zboží musí splňovat všechny legislativní normy (ČSN, prohlášeni o shodě

apod.) nutné pro jeho pcuživánl v podmínkách ČR.

5. Pro případ dodáni většího, množství zboží se smlu'vní strany výslovně dohodly, že se
přebývajici.(kupujkim neobjednané) množství zbDŽÍ nestává předmětem kupní smlouvy. l
pokud dojde k převzetí tohoto zbožl kupujíám, zůstává přebývajíci zboží ve vlastnictví
prodávajlcfho a bude mu 'na jeho náklady a odpovědnost vráceno.

' ' C[ánek lll,
Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany s3ě dohodly na kupní ceně zboží ve výši:

Kupní cena bez DPH: 749 701,00 Kŕ

DPH 21%: 157 437,21 Kč

Kupní cena s DPH: 907 138,21 Kč

2. Kupní cena zboží zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu do místa
plněni, balné, a jiné poplatky) a sjednává se jako cena nejvýše'p!'ípustná, kteŕôu nelze ,
překročit, její úprava je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to o částku
odpovľdajícf změně výše zákonné sazby DPH.

3. Kupní cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po přévzetí zboží
' kupujícím dle potvrzeného dodacího listu, jehož kopii prodávající přiloží k faktuře.

4. Faktura vystavená prodávajicím musí obsahovat čĺ$ĺ'j jednací této kúpni smlouvy, zvlášť'
vyčísleni ceny zboží bez DPH, zvlášť' DPH a celkovou cenu zboží včetně DPH a mft
náležitosti dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přida!1e hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se-dohody na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne
doručení faktury kupujícímu na doručovací adresu: Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje, odbor správy majetku, (jddě|ení materiálně technického zabezpečení, Lidické nám. ,
899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem pňpsání fakturované kupní ceny
ria bankovní účet banky prodávajÍcÍho. Pokud kupující uplatní právni nárok na odstraněnl
vady zboží ve lhůtě splatnosfi faktury, není kupujlci povinen až do odstranění vady zboží
uhradit cenu zboží. Okamžikem předánl zboží po odstranénlvady kupujícímu začne běžet .

2

mm

mm
m· mb
-m
· -tě
MwH
~

e':>c
Mčm

ä

Yi

N'

.4!±á



nová lhůta splatnosti faktury dle tohoto článku smlouvy. O předání zboží po odstraněni
vady bude vyhotoven dodací list.

7. prodávajlci je povinen vystavit fakturu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne řádného
dodáni zboží dle dodacího listu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů ode dne jejího
vystavení) po jejím vyhotovení ji doručit kupujícímu na adresu kupujiciho uvedenou v ČI.
Ill. odst. 5 této smlouvy, Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího
s vyhotovením faktury a odesláním faktury je prodávajlci v prodlení (prodlení věřitele dle §
1975 občanského zákonlku). Smluvní strany se dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění
práva prodávajkího na vystaveni a doručení faktury na úhradu kupní ceny (výzvy
k zäplaceni) kupujícímu dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění (dodání zboží dle dodacího listu),

8. Právo prodávajídho ria úhradu splatné kupní ceny se promlčí uplynutím jednoho roku ode
dne, kdy se kupní cena staja splatnou,

g. Kupujľcí nebude poskytovat prodávajicľmu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zbožl nebQ
jeho části,

10. Kupujicí je oprávněn před uplynutím lhůty sp|atnosti faktury vrátit bez zaptacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-ti tyto údaje uvedeny
chybně. p:"odávajic1 je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově

' vyhotovit, V takovém p'ípadě není kupujÍcÍ v prodlení se zaplacením ceny zboží.
Okan?žikem dc'učení náležitě doplněné či opravené faktury zaCne běžet nová lhůta
splatnosti faktury dle tohoto článku smlouvy.

11. Na fakturovar,ou částku je kupujlcí v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv peněžité pohledávky vůči prodávajkimu, a to
především pohledávky smluvních pokut dle článku Vlll, této smlouvy,

12. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je prodávajici
oprávněn započíst svou pohledávku za kupujícím na svůj dluh vůČi kupujícimu pouze pc
vzájemné doMdě s kupujícím.

13. Prodávající, který ,poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpczději do
dvou pracovních dnů od zjištěni insdveňce nebo hrozby jéjiho vzniku, popř. od vydáni
rozhodnuti správce daně. že je prodávajícl nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,ZDPH"),
oznámit takovou skutečnost prokazatelně kupujícímu, příjemci zdanitelného plněni.
Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušeni této
smlouvy.

14. prodávajicl se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplaceni jakéňokdiv závazku
na základě této smlouvy bude c-d data uzavřeni této smlouvy do ukončení její účinnosti
zveřejněn způsobem um(jžňUiící dálkový přistup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném
případě je prodávajľci povinen sdělit kupujícímu jiný bankovnl účet řádně zveřejněný ve
smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude prodávající označen správcem daně za nespokhlivého
plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně
písemně informovat kupujiclho spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala.

15. Pokud kupujícímu vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plněni od prodávajlcího, ňé3o se kupujici důvodně domnívá, že tyto
skutečnosti nastalv nebo mohly nastat, má kupující právo bez souhlasu prodávajlciho
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skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má kupujíd právo bez souhlasu prodávajlciho
uplatnit po$tup zvláštního způsobu zajištěni daně, tzn., .že je kupující oprávněn odvést
částku DPH podle faktury vystavené prodávajícIm-přho přlslušnému finančnímu úřadu, a
to v návaznosti na §§ 109,109a ZDPH.

16. Úhradou dph na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka prodávajícího vůči
kupujícímu v částce uhrazené DPH povážuje bez ohledu na další ustanoveni této smlouvy
za uhrazenou. Kupující je povinen prodávajícího o takové úhradě bezprostředně po jejím
uskutečnění písemně informovat.

17. Kupující nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. (j DPH.
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Článek iV.
Místo a termín předání a převzetí zboží

1. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní '
cenu podle článku Ill, této smlouvy. prodávajic.i dodá zboží včetně fakturace na místo

' plnění nejpozději clo 30. listopadu 2018.
2. Místem plnění je KŘP-U, Zásahová jednotka, Svahová 3214, 415 01 Teplhe.

,3. ' prMávajíci se zavazuje informovat kupujiciho, popř, osobu oprávněnou jednat ve věcech ·
technických, t) terminu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to za účelem
připraveriostí kupuýciho'k poskytnuti dostatečné součinnosti při jeho přeciáni a převzetí.

' 4. Při přejímce v místě plněni provede kupujid (osoba zodpovědná za -převzetí zboží)
kvalitativní a kvantitativní přejímku zboží.

5. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy kupujici (osoba zodpovědná za převzetí zboží)
potvrdí dodací list v místě plnění. Pokud prodávajícl nebude přitomer po celou dobu
přebíráni zboží, potvrdí kupující dodací list s dovětkem, že zboží bez zjevných vad býk
převzato, avšak bez kontroly. Kontrola přeběhne' následně v průběhu 5 dnů od dodáni
zboží. o výsledku kontroly bude prodávající písemně vyrozuměn. K podpisu dodacího listu
je oprávněna osoba zodpovědná za převzetl zboží.

6. O předáni a převzetí zboží bude prodávajidm vyhotoven dodací list, a to v každém místě
plnění dle tohoto článku smlouvy, jehož obsahem musí být í seznam předávaných "
dokumentů dle č!. ll. odst. 1 a 4 a ČI. -lX. odst. 2 této smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních,
který bude podepsán příslušnými osobami uvedenými v Clánku l, této smlouvy a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení potvrzeného dodacího listu.

Článek V.
Vady zboží

1. Práva z vadného pttěnl vyplývají pto smluvní strany obecně z ust. § 2099 a násl,
občanského zákoníku.

2. prodávající je povinen předat kupujicľmu zboZl bez vad a prohlašuje, že zboží nemá právní
vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku,

3, Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží jako celku nebo i jednotlivých kusů zboží,
pokud nebude dodáno řádně a včas v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě
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odmítnutí převzetí uvede na dodací list V případě dodání zbcží se zjevnými vaciami třetí
' osobcu (spedice, smluvní přepravce) je kupujicí oprávněn vrátit zboZ; prodávajĹcĹmu do 5

dnů od převzetí. Veškeré náklady spojené s dodáním náhradního/opraveného zbožl nese
prodávajicl. Termin dodání náhradnIho/opraveného zboží je 5 kalendářních dni ode dne,
kdy kupujÍcÍ odmítl převzít zboží, č.i jej vrátil. O přesném termínu dodáni náhradního zbQžÍ
informuje prodávajíci kupujícího nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

4. Reklamaci skrytých vad během záruční lhůty uplatňuje kupující prodávajkímu okemně
(poštovni styk, elektronicky) bez zbytečného odkladu. Reklamace jsou ze strany kupujícího
ře'šeny pracovníkem oprávněným jednat ve věcech technických.

.' 5. Veškeré náklady spr'jené s' uplatněním práv kupujidho z vadného plněni (např. doprava,
balné reklamovaného zboží) nese prodávající.

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

1. . Kupujíci nabývá vlastnického práva ke zĺjqží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

2, Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží cd
prodávajícího, případně třetí osoby (smluvní přepravce, spedice) za současného podpisu

. dcdacího lktu.vůčl něobjednanému zboži,.kleré však bylo kup,ujícimu dodáno a kupujicímpřevzato, nepšecházi ria kupujícího objddivni odpovědnost za škodu na tcmto zboží.

q
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Článek VII,
Povinnost mlčenlivosti

1. PrQdávajici se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o infoŕmaäch,
které při plněni této smlouvy získá cd kupujícího nebc o kupujícím čí jeho zaměstnancích
a spdupracovnídch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujíciho žádné třetí
osobě ani je pouZít v rozporu s účelem této smbuvy, ledaže se jedná

" . a. q informace, které jsou veřejně přlstupňé, nebo
b. e případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadována zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. . prodávajkí je povinen zavázat povinností mlčenlivosti padle odstavce 1 všechny osoby,
které se budou pndilet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy,

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodáni zboží dle
této smlouvy, odpovídá prodávající, jakc by povinnost porušil sám.

4. Kvinncst mlčenlivosti tŕvá i pci skončeni účinnosti této smlouvy.

' Článek Vlil,,
Srnluvni pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení terminu dodání a předáni zboží podle ČI. lV. této smlouvy ze sírany
prodávajíclho je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvM pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny zboží včetně DPH za každý, býti započatý kalendářní den prodlení, Smluvní
pokuta dle tohoto odstavce smlouvy může činit maximálně částku odpovldajíci 100 %
celkové kuprtí ceny zboží včetně DPH.
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2. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad zboží na základě reklamace dle článku V. I

a lX. této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícimu smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z kupní ceny zboží včetně DPH za každý byť l započatý den prodlenř s vyřízením
reklamace.' Sm,luvrň pokuta dle tohoto odstavce smlouvy může činit max'imá1ně částku
odpovľdajíci 10lj % kupní ceny zboží včetně DPH.

3. V případě nesplnění termínu pro dodání náhradnlho zboží na zák!ad"ě .reklamace nebo na
základě odmItmtí převzetí zboží se zjevnými vadami dle článku V. a lX. této smlouvy, je
prodávajlci povinen zaplatit' kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kúpni ceny zboží

· včetně DPH za každý byť i započatý den prcid!eni s dodáním náhradního zboží. Smluvnípokuta dle tohoto odstavce smlouvy může činit maximálně částku odpovkjajíci 100 %
kupní ceny zboží včetně DPH,

4. V přlpadě, že bude v dŮdedku vady zboží způsobena újma na zdrávi uživateli zboží, který
je ve služebním nebo Zaměstnaneckém poměru. ke kupujldmu, je prociávajici povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% celk.ové kupní ceny včetně DÉ'H. '

5. jestliže dojdé ke zmaření účelu této smlouvy,z důvodu $tojÍcÍho na straně prodávajícího
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v
§ 2002 odst, 2 občanského zákoníku ,- např. z důvodu ztráty způsobilosti' dóda9ateie
k plnění tétc smlouvy či z důvodu důvodného předpokladů nedodržení termínu dokončeni
díla ze strany dodavatele apod.) je pr{jdávajĹcÍ povinen uhradit objednateli srrÚuvnÍ pokutu
ve výši 10 % celkové kúpni ceny včetně DPH.

- . (i. jestliže prodávající poruší jakouko!i povinnost podle čí. VIl. této smlouvy, zavazuje seprôdávajlcl uhradit kupujIcímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za kaZdé jegnot|ivé
porušení této povinnosti. Stejnou ,výši smluvní pokuty uhradl prodávající kupujícímu také v
případě potušeni povinnosti plynoucí z ČI. X. odst. 2, 4 a 6 této smlouvy.

7. jestliže pr(jh|ášen{ prodávajícihe L|vedené v ČI., X. odst. 7 tétQ smlouvy se ukáZe být
nepravdivým, je prodávající povinen. zaplatit kupujícímu smluvni pokutu -ve výši 10 %
z ceny zboží včetně DPH.

8. Kupujícl je povinen zaplatit prcdávajicimu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti pouze zákonné úroky z grodlení ve výši dle nařlzení vlády č, 351/2013 Sb,
počítané z neuhrazené kupní ceny včetně DPH.

9. SmiuvnÍ pokuta je splatná do 7 kalendářních d,nů ode dne uplatněni nároku na její
zaplacení u povinné strany. Nárok na smluvní µókutu vzniká okamžikem porušeni smluvní
povinnosti.

10. Kupující je oprávněn jednostranně započíst mzaplacenau a splatnou- smluvní poŔutu proti
ceně zbažl,

11. Kupující je povinen oznámit prodávajicimu započteni dluhu prodávajícího na pohledávk'j
kupujícího, a to do 7 cinů ode dne započtení. Toto oznámení nemá kcmstitutivnľ charakter.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvnkh síran na náhradu škody v" plné
výši vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě nárok na zaplacení smluvní
pokuty vznikl, an! povinnost prodávajlcího řádně dodat zboží.

'13. Za podstatné porušeni této smlouvy prcdávajícim, které zakládá právo kupujicího na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení pmdávajlcího s dodáním zboží o více než 5 pracovMcř, dnů,

6
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b. nedodáni náhradMho zboží ve lhůtě stanovené podle ČI. V. a lX. této smlouvy,

g. postup prodávajÍcÍho při dodáni zboží v rozporu s p(jkyny kupujícího,

d. prodávající nedodá zboží bez vad podle záručních podmlriek dle či. V. a lX. této
smlouvy,

14. Kupující je dále, mimQ jiné, opřávněn od této smlouvy oástoupit v přfpadě, Ze:

a. vůči majetku prodávajíciho probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti
o úpadků pokud to právní předpisy umožňuj!,

b. insdvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamithut proto, že majetek prodávajícího
nepostaCuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni,

c. prodávající vstoupí dc likvidace,

' d. prodávajícá pozbude oprávněni/způsobilost k plnění této smlouvy.

O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujlciho neprodleně informovat.

15, Prcdávající je oprávněn od smlouvy odstoupii v případě, že kupujíci bude v prôdleni
$ Úhradou svých peněžitých závazkij vyplývajľckh z této smlouvy po dobu delší než 15
kalendářních' dní.

16. Účinky každého odstoupení od 3m|ouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vŮle o¢stoupit od této smlouvy druhé smluvnl straně. Odstoupení cd smlouvy se nedotýká

. zejména nároku na náhradu škody, smluvní' pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek lX. '
Záruční lhůta

1. prodávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců cd data předáni zboží
. . k.upujíámu dle dodacího listu, pokud výrobce nepOskytuje na zboží záruční dobu delší.

Záruční doba neběží po dcbu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady, za"
které odpovídá prodávajlcí. ,

2. prodávajÍcÍ je povinen kupujlci'mu poskytncut v písemné podobě podmínky údržby a
z3cházenÍ s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpcvědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě,

3. výskyt eventuálnkh záručních vad oznámí kupujÍcÍ pro¢ávajícml plsemně spolu s '
uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného cdkladu po jéjich zjištěni. Prodávající
je povinen sdělil kupujícímu své $tanovi$kcj k reklamací prokazatelným způsobem
nejpQzději do '5 pracovních dnů od doručení oznámeni o vadě zboží a zároveň si s
kupujíám dohodne termín, do kdy budou vady odstraněny, případně, do kdy bude '
poskvtnuto zboží nové. Neučinl-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vad
nebo dodání novéhQ zboží provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže, nebylo-li mezi
smluvními stranami ujednáno jinak..

4. Prodávající je povinen odstranit zánjční vadu nebo dodat nové zboží, jako náhradu za
zboží vadné, nejpozději do 9$ pracovních dnů ode dne doruCeni oznámeni o vadě zboží,
nedohodne-li se s kupujicím jinak.

7
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í 5. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace (např. doprava, balné reklamovaného
zboží) nese prodávající.

"
' Článek X

E, .

Ostatní ujednání

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvim osob
i oprávněných jednat jménem smluvních stran, Kontaktních osob, popř!padě jimi písemně
l , pověřených pracovnlků.
!
l 2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit dr.ihé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.

3. Kontaktní osoby či pevěkni pracovníci kupujiáho, uvedénl v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, neisou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

4. prodávajíd není bez předchozího pfsemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

5. prodávající je povinen dokumenty souvisejíc! s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat
nejméně po dobu deseti (ID) let od konce účetnlhc obdobl, ve kterém došlo k zaplacení
poslední části ceny zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrdními orgány.

6. ProdávaiÍcl :e povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajfcl
i při vynaložen! ve.škeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit pNd uzavřením této
snilouvy.

7, ProdávajIcí prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti
němu není vědem insdvenční řízeni, není v úpadku, ani řiebyI insolvenčni návrh
pradávajicíM zamítnut proto, Ze majetek prcdávajíciho nepostačuje k úhradě nákladů
irisolvenčnihc řízení.

8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších ,
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží, přičemž tato smlouva bude uveřejněna
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Cl zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru srdův,

í
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g. Podkladem pro uzavřeni této kupní smlouvy je nabídka prodávajiáho ze dne &:'¢R,
která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného ped Číslem jednacím
4"w(j jj.¢ vybrána jako nejvýhodnější.

Článek XL
Závěrečná ustanovení

'1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
potom okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv die zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv.
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2. Tato smlouva může být změněna pouze oboustranně odsod*mmŕ"
vzestupně čIsíovanými dodatky k této smlouvě. NedAnou součástí této smbm
č. 1 - technická specifikace, s jejímž obsahem jsou obě strany seznáľnmy. '",

3. Vzájemné vztahy smluvnfch stran, které nejsou výslovně dohc}dnuty v této sndkm, '
přklušňými ustanoveními občanského zákoníku.

4, Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci .
bud3u řešeny smímou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny pňd "·
příslušnými obecnými soudy.

5. Tato smbuva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží kui}ujícl a 1 prodávající-

6. Každá ze smluvnich stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svcbodně a vážně, že
povdÍuje obsah této smlouvy za určitý' a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré ,
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujki, na' důkaz čehož připojuji
smluvnl strany k této smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1 - technická specifikace

V Praze dne V Ústí nad Labeřn dne 17 -07" 2018

jednatel spdečnosti GLOMEX MS, s.r.o.
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MILTTARY SUPPLIES

· Glo. ,ex rs, s.r.c. U p¢jmněnkcNá 61, 10'6 QC í'raha iO; Česká repub1 lká
zaosaná v cr, vedené3 kS v praze, oddíl C, vložka 140652 · 1¢: 284,26525 · otč: CZ28426525
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fNFORMACE PRO OMEZENÉ VYUŽITÍ

INFORMACE OBSAŽENÉ V TOMTO NÁVRHU
PODLÉHAJÍ NÁSLEDUJÍCÍM OMEZENÍM:

,,Informace zde obsažené jsou privilegevaná nebo důvěrná obchodní tajemství, obchodní, nebo
finančrti informace. jejich zveřejnění jako celku, tak l z Části, Jsou zakázány zákonem na ochranu
obchodních tajemství, 18 U.S.C. 1905 a jsou osvobozeny od požadavků na zveřejnění zákonem na
svobodný přistup k informacím 5 U.S.C., Sec. 552{b) (3) a (4)."

Tyto Udaje nesnil být poskytovány mimo adresáta a nesmí z nich být pořizovány kopie, být použity
nebo zveřejněny ať již jako celá: nebo zčásti, z jakéhokU důvodu jiného než pro zvážení návrhu;
s tlm, že v případě uzavření smlouvy s touto nabfzejki stranou jako výsledek nebo ve spojitQsti
s předložením těchto údajů, adresát získává právo pořizovat kopie, používat nebo zveřejňôvat údaje
v rozsahu'smlouvy. Tato omezení neomezuji právo adresáta na použití infbrmad v případě, že by je -
ziskál z jiného zdroje bez'restríkd. prodej tohoto zařízení podléhá omezeni die ITAR. Údaje vztahující
se k omezeni jsou obsažena v ohlašovacích listech (prosinec 1966). :

Použití nebo zveřejnění informaei obsažených ua této simnč "

. podléhají omezeM na titulní stránce tohoto návrhu nebo nabWkµ
Strana l z 5
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YžLITARY SUPPLIES

<1omex ms, s, r.ô, · pDměnková 61, '106 úl) pt'äha 10, česká republika
upsmá ý or, vedeném MS v praze, oddíl c, vložka 140·652 · H!: 2S426525 · OJÉČ: CZ28426523

,

POPISY PRODUKTU NĹZKOPROFILOVÉ BRÝLE PRO NOČNĹV[DĚNÍ(NP;éNV)

".'-":'":')')'.)'

Použití nebo weř'ejuěui inťonmcí obs8žebý"eh na této straně
podjčhájí omezeni na titulní stránce tohoto Mívrhu nebo nabídkyd
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