
"=m="ÝKoPO - ptUE $X.0. - .-=
|(; a

i Dl
""po'¢Khvy,ck ; In

náhradí .:· jl Un

KUPNÍ SMLOUVA Č. j. PA-1102-2/ČJ-2018-821011

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

mezi

Česká republika - policejní akademie České republiky v Praze
Sídlo: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
lČ: 48135445
DIČ: CZ48135445
Zastoupená: Mgr. Bc. Karlem Vokurkou, kvestorem
Bankovní spojení: čnb praha 1
Číslo účtu: 2100881/0710
pověřený pracovník za veřejné zakázky:

pověřený pracovník za převzetí:

(dále jen ,,objednate/"l

Mgr. Kateřina Mazánková
Telefon: 974828541
E-maii:
Be. Pavlína Veselá
Telefon: 97
e-mail:

a

KaPO-plus s.r.o.
Sídlo: Kuršova 986/12, 635 00 Brno
lČ:
DIČ:
Zastoupená: Ing. Daniel Mayer, jednatel
Bankovní spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2
Kontaktní osoba: Ing. Daniel Mayer, jednatel
Telefon:
E-mail:
Evidován u Městského úřadu vedeným KS v Brně oddíl C vložka 605 24

(dále jen ,,dodavate/")
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l.
Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva byla smluvními stranami uzavřena na základě Rámcové
smlouvy na nákup pracovních oděvů a obuvi 2016-2019 část ,,Pracovni
oděvy" (dále jen ,,RS") pod číslem jednacím PA-800/ČJ-2016 uzavřené dne
25. 8. 2016.

II.
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je dodávka pracovni obuvi a ochranných
prostředků (dále jen ,,Předmět plnění") podle RS v rozsahu a specifikaci dle
Přílohy č. 1 - Předmět plnění této smlouvy (dále jen ,,Příloha č. l")

2. Kupující se zavazuje předmět plněni převzít a zaplatit sjednanou cenu podle
článku Ill.

Ill.
Cena

1. Cena je stanovena ve výši:
CENA 71.253,38 Kč bez DPH
DPH 21% 14.963,21 Kč
CELKEM 86.216,59 KČ včetně DPH
Slovy: osmdesátšesttisĹcdvěstěšestnáctkorunčeských

padesátdevět haléřů

2. Nabídnutá cena uvedená v tomto článku a v příloze č. 1 je považována za
cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou, zahrnujici veškeré poplatky,
dopravu, včetně dalších nákladů souvisejÍcÍch s předmětem plnění v této
smlouvě výslovně neuvedených.

3. Cenu je možné změnit jen v případě změny DPH.

IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plněni je stanovena nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavřeni této
smlouvy. Dodavatel předmět plněni předá spolu s dodacím listem podle RS.
Místem plnění je policejní akademie České republiky v Praze, Lhotecká
559/7, 143 01 Praha 4.

V.
Obchodní a smluvní podmínky

1. Obchodní a smluvnI podmínky jsou stanoveny v RS.
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VI.
Platební podmínky

1. Platební podmínky jsou stanoveny v RS.

VIl.
Záruční a reklamační podmínky a vady předmětu plnění

1. Záruční a reklamační podmínky a ustanovení o vadách předmětu plněni
jsou uvedeny v RS.

VIII.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody

1. Podmínky smluvních pokut, úroky z prodlení a náhrada škody jsou uvedeny
V RS.

lX.

Práva a povinnosti dodavatele
1. Práva a povinnosti Dodavatele jsou uvedeny v RS.

X.
Práva a povinnosti objednatele

2. Práva a povinnosti Objednatele jsou uvedeny v RS.

XI.
Odstoupeni od smlouvy

1. Podmínky odstoupeni od smlouvy jsou uvedeny v RS.

XII.
Řešení sporů

1. Podmínky řešení sporů jsou uvedeny v RS.

Xlll.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právni vztahy z ni plynoucí se řídí RS, obecně závaznými
předpisy ČR, zejména pak Občanským zákoníkem.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavřeni.
3. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a

očIslovanými dodatky, které jsou oboustranně odsouhlaseny a řádně
podepsány smluvními stranami. Tyto dodatky se pak stávají nedílnou
součástí této smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyl a uzavřena v tísni, ani
za Jednostranně névýhódňých podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
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5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží
Dodavatel a jedno obdrží Objednatel.

6. NedIlnou součásti této smlouvy je Příloha č. 1 - předmět plnění.

VBrnědne &Akdí

0 h b

ww

Ing. Daniel Mayer
jednatel

dodavatel

VPrazedne b .%!Jo \i,

Mg

objednatel
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Příloha Č.1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Č. j. : PA-1102-2/ČJ-2018-821011
NÁKUP PRACOVNÍCH ODĚVŮ

3 pracovní tričko , ,krátký rukáv p'nske- bavlna 100%, 160g/m2, barva světle modrá XXXL 1 ks 57,37 KČ 57,37 KČ 69,42 KČ 69,42 KČ
pracovní tričko , ,

3 k,átký rukáv p'nske- 100% bavlna, 180 g/m2, s límečkem barva bílá XL 4 ks 123,36 Kč 493,44 Kč 149,27 kč 597,06 Kč

3 pracovní tričko , .krátký rukáv p'nske- 100% bavlna, 180 g/m2, s límečkem barva bílá XXXL 2 ks 123,36 Kč 246,72 Kč 149,27 kč 298,53 Kč
,, t . . .l' _ l, ý , ,, ,

4 pracovni plášť pánský dlouhý- bavlna 100%,245/m2, bez rukávu,
propínací, barva bílá 58 2 ks 185,00 Kč 370,00 Kč 223,85 KČ 447,70 Kč

4 pracovní pláSt' pánský dlouhý- bavka 100%,245/m2, bez rukávu, 60 2 ks 185,00 KČ 370,00 KČ 223,85 KČ 447,70 KČ
propínacI, barva bílá
pánský pracovní plášť s dlouhým rukávem, 3 kapsy, kapsa

4 pracovní plášť na tužku, vzadu volný pásek s knoflíkem na stáhnutí, 100% XXL 1 ks 240,00 KČ 240,00 KČ 290,40 KČ 290,40 KČ
BA, 240g/m2

5 rondon kuchařský rondon kuchařský ,bavlna100%, 245g/m2, barva bílá 64 2 ks 320,00 Kč 640,00 Kč 387,20 Kč 774,40 Kč
5 rondon kuchařský rondon kuchařský ,bavlna1OO%, 245g/m2, barva bílá 52 4 ks 320,00 kč 1 280,00 kč 387,20 Kč 1 548,80 Kč

6 pracovní zástěra s laclem PVC /polyester, rozměr 90x120cm, ochrana proti univers
. . -. . . . 20 ks 42,88 Kč 857,60 Kč 51,88 Kč 1 037,70 KčPVC pusobeni vody a necistotam,barva bila al

s laclem, bavlna 100%,245g/m2, číšnická dlouhá, přední univers ks 115,00 Kč
230,00 Kč 139,15 Kč 278,30 Kč6 pracovni zastera kapsa, barva červená al 2

. . s ladem, bavlna 100%,245g/m2, číšnická dlouhá, přední univers6 pracovní zaste" k,psa, barva modrá 4 ks 115,00 KČ 460,00 KČ 139,15 KČ 556,60 KČ
al

zástěra do pasu s přední kapsou, 100% bavlna, 245g/m2, univers
- . 10 ks 85,00 Kč 850,00 Kč 102,85 Kč 1 028,50 Kč

6 pracovní zastera barva černa al

zástěra do pasu s přední kapsou, 100% bavlna, 245g/m2, univers
6 pracovni zástera y . 6 ks 85,00 KČ 510,00 KČ 102,85 KČ 617,10 KČ

barva cervena al

, . Ý zástěra do pasu s přední kapsou, 100% bavlna, 245g/m2, univers
· 6 ks 85,00 Kč 510,00 Kč 102,85 Kč 617,10 Kč

6 pracovnj zastera ba rva zelena
al

. . . zástěra do pasu s přední kapsou, 100% bavlna, 245g/m2, univers6 pracovni zastera . 8 ks 85,00 KČ 680,00 KČ 102,85 KČ 822,80 KČ
ba rva modra al

ĺ"" "múuť"? ' ' ' i
1|



Příloha Č.1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Č. j. : PA-1102-2/Čj-2018-821011
NÁKUP PRACOVNÍCH ODĚVŮ

dámská, barva bílá, bavlna100%,245
7 pracovni halena g/m2,prod|oužená,be2 rukávů,výstřih do "V", 2 kapsy, (přes 50 2 ks 185,00 KČ 370,00 KČ 223,85 KČ 447,70 KČ

hlavu)
dá mská, barva bílá, bavlna100%,245

7 pracovní halena g/m2,prodlouŽená,bez rukávů,výstřih do "V", 2 kapsy, (přes 52 2 ks 185,00 KČ 370,00 KČ 223,85 KČ 447,70 KČ
hlavu)
dámská, barva bílá, bavlna100%,245

7 pracovní halena g/m2,prodlouŽená,bez rukávů,výstřih do "V", 2 kapsy, (přes 54 2 ks 185,00 KČ 370,00 KČ 223,85 KČ 447,70 KČ
hlavu) l

%#1 '"L' ,' :, " ",Íl ,j!, .. :." · - , , , ' '" ' " ' ' -, ' ' ' "' " ' ' ' " '. ' ' ' ,

, střih unisex, micro fleec, polyester 100%, min. 300g/m2,8 pracovni vesta , . . S 3 ks 182,93 Kc 548,79 Kc 221,35 Kc 664,04 KcceloprQpÍnacj, min. 2 ka psy, barva sv. modra

, střih unisex, micro fleec, polyester 100%, min. 300g/m2,8 pracovni vesta . . . , L 7 ks 182,93 Kc 1 280,51 KČ 221,35 KČ 1 549,42 Kcce|oprop|nacl, min. 2 kapsy, barva sv. modra

, střih unisex, micro fleec, polyester 100%, min. 300g/m2,8 pracovni vesta , . . . XL 4 ks 182,93 Kč 731,72 Kc 221,35 Kc 885,38 Kcceloproplnacl, min. 2 kapsy, barva sv. modra

, střih unisex, micro fleec, polyester 100%, min. 300g/m2,8 pracovní vesta , . . . XXL 2 ks 182,93 Kc 365,86 KČ 221,35 Kc 442,69 Kcceloproplnacl, min. 2 kapsy, barva sv. modra

střih un isex, micro fleec, polyester 100%, min. 300g/m2,
8 pracovni vesta ce|opropÍnací, min. 2 kapsy, barva tmavě modrá, černá, XL 1 ks 182,93 KČ 182,93 KČ 221,35 KČ 221,35 KČ

šedá
" ' " ' ': it'

. s teplou podšívkou, PVC/PES, s kapuci, proti běžným
9 P'":vni bunda klimatickým vlivům, všité min. 2 kapsy, barva modrá S 1 ks 548,20 KČ 548,20 KČ 663,32 KČ 663,32 KČ

zimní lzelená
"" "" " " "'W, m 1¶ hu' L|'w q m t. m .m l.. '- i', ; -n 14 m l hr' ' .ip ' ·1 i Ĺ-u : ". ." h == ' -N ' ' -

m Ikř se l-" W í

pracovní vesta
10 . . zateplena,bavha/polyesteř s našitými kapsami XXL 1

umni

iii ' " l l' ' · 'l "' "- f ·

, . šitý bavlněný úplet máčený v PVC, délka 35cm, odolné vůči11 pracovni rukavice 12 22
kyselinam a louhům, barva červena

ks 326,46 Kč 326,46 Kč 395,02 Kč 395,02 Kč

párů 32,75 KČ 720,50 KČ 39,63 KČ ' 871,81 KČ



Příloha Č.1
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Č. j. : PA-1102-2/ČJ-2018-821011
NÁKUP PRACOVNÍCH ODĚVŮ

Nepromokavý a větruodolný prodloužený plášťs kapucí v

. . límci. Délka 120 cm. Obvod kapuce lze stáhnout na
13 prac0vnl p!aš,ť tkaničku. Dvě přední kapsy kryté légami s reflexní paspuli XXXL 5 ks 837,73 KČ 4 188,65 KČ 1 013,65 KČ 5 068,27 KČnepromokavý pro zvýšeni vid itelnosti. Spodní lem rukávů lze polohovat

drukem. pánský
i '"i"!" .'lá íä'iil'8

71 253,38 Kč 86 216,59 KČ
CELKEM BEZ DPH CELKEM S DPH

, b


