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PCR03ETRpo81919756
KUPNÍ SMLOUVA

č.j. KRPP-138339-9/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 - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem: Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň
IČO : 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení : ČNB Plzeň
Číslo účtu :
Zastoupená: náměstkem ředitele Krajského

ředitelství policie Plzeňského kraje pro vnější službu
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2,

306 28 Plzeň
kontaktní osoba: , referent majetkové správy OMTZ,

(dále jen ,,kupujľcř')

a

Obchodní firma /název/jméno a přIjmení DESIGN TECH s.r.o.
SÍd|o/místo podnikáníl : Pardubická 1386, 503 46 Třebechovice pod Orebem
IČO: 28798902
DIČ: CZ28798902
jejímž jménem jedná: - jednatelka
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
28062

(dále jen ,,prodávající")

Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávajÍcĹ zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujicknu předmět koupě, specifikovaný v ČI. Ill. smlouvy a převést na kupujÍcÍho
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.
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2. Kupující se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít a
zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 1.10.2018.

Článek |||.
Specifikace předmětu koupě

1. Předmětem koupě dle této smlouvy je dodáni taktických stehenních pouzder na
zbraně v množství dle přílohy Č."1 této smlouvy - Předmět plnění - cen?vá nabídka.

2. Dodavatel se zavazuje na dodávky náhradních dílů a případného seřyisu po dobu
nejméně 5 let od podpisu kupní smlouvy.

3. Spolu se zbožím je prodávajÍcÍ povinen dodat kupujícímu veškerou souvĹsejÍcÍ
dokumentaci - návody, certifikáty, případně prohlášení o shodě či jiné obdobné listiny
potřebné k převzetí a řádnému užívánI věci a to v českém jazyce.

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

Článek lV.
Doba a místo plnění, předáni zboží

1. prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění v kterýkoliv pracovní den v termínu
nejpozději do 14.12.2018.

2. Místo plnění: Sklady Policie ČR, Továrni 120, 330 32 Kozolupy.

3. prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2)
pracovní dny předem. Kontaktní osoba: pani , telefon:

. K převzetí zboží a podpisu dodacího listu je oprávněn
kterýkoliv z pověřených pracovníků kupujícího:

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

5. KupujĹcÍ je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující
důvody odmítnutÍ převzetí zboží písemně prodávajíchnu sdělí, a to nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů od původního termínu předáni zboží. V takovém případě nepřechází na
kupujÍcÍho nebezpečí škody na věci a pmdávající 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

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajícího
(dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.

2. Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
3. Pro případ dodání většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se

přebývajIcI (= kupujícím neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
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smlouvy. l pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývajÍcÍ zboží i
nadále ve vlastnictví prodávajIcího a bude mu kupujícím na jeho náklady vráceno.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle ti. 11 je stanovena ve výši 333 450,- Kč bez DPH
(s|ovy:třistatřicettřitisÍcčtyřistapadesátkorunčeských), tj. 403 474,5Ó Kč s DPH
(sIovy:čtyřistatřjtisícčtyřjstasedmdesátčtyřikrounčeskýchpadesátha|éřů), při: sazbě DPH
ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.

2. Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
prodávajÍcÍho spojené s prodejem zboží (dopravu do místa plnění, clo, skladování, balné,
atd.).

3. Cena bude kupujíchn zaplacena na základě faktury vystavené prodávajíchn po převzetí
zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím 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.

4. Přílohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujícího.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 21 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.

6. 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 21 kalendářních dnů.

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

8. 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 21 kalendářních dnů.

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajícím), bude
příjemcem zdanitelného plnění (kupujícím) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupující ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup skutečnost, že prodávajIcí 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 kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede
přímo příslušnému správci daně.

10. Faktura musí být vystavena na adresu kupujÍcÍho: Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň.
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11. Faktura bude zaslána společně se zbožím a kopie elektronicky na e-mail

l
ť'

" 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 kupujíchn 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. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. 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 kupujícknu dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží
dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

Článek VIl!.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku lV. odst. 1 je
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
zboží včetně DPH za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení. To platí i pro
případ, kdy kupující odmítne převzetí zboží dle článku lV. odst. 5 a prodávající znovu
nedodá zboží v tomto termínu.

2. V případě prodlení s odstraněním uznané reklamované vady je prodávající povinen
zaplatit kupujÍcÍmu smluvní pokutu ve výši 500 KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení.

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

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

5. 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.

6. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
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a) prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů;
b) postup prodávajÍcÍho při dodání zboží v rozporu s touto smlouvou.

(
7. KupujÍcÍ je dále oprávněn od této. smlouvy odstoupit v případě, že

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

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

.c) prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace. ·
8. prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujĹcÍ bude v prodlenI

s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

9. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni 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.

Článek lX.
Záruka a sankce za její nedodržení

1. prodávající ručí za jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu životnosti
jednotlivých výrobků. v záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení
s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

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

3. prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručení reklamace kupujícího. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodávající na
své náklady zajisti vyzvednuti a přepravu reklamovaného zboží od kupujícího.

4. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem, vedoucím
oddělní materiálně technického zabezpečení, tel. 9 .

Článek X.
Ostatní ujednáni

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

2. ProdávajÍcÍ není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Prodávající je povinen dokumenty související 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 plněni dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

4. ProdávajÍcÍ je povinen ve smyslu ustanoveni § 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.
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Ĺ) prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
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 ustanovení

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

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

3, Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. 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.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech šesti stránkových stejnopisech (6 stran smlouvy a
1 listu přílohy ), z nichž tři obdrží kupujÍcÍ a jeden prodávajIcí. Kupující po podpisu této
smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Příloha č. 1 - Předmět plnění - cenová nabídka

V Plzni dne V Třebechovících pod Orebem dne

Za kupujĹcÍho: Za prodávajÍcÍho:
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Specifikace - Předmět plnění- cenová nabídka

FŘ!Lcjt<: ,'\ Č. _Ľk Č. !. ň3cU37 - @//C;- "C' U

W

počet cena/ks cena celkem cena celkem
. cena/Kskusu bez DPH bez DPH s DPH

Poř.č. Název materiálu s DPH
1. Pouzdro taktické stehení na CZ 75 DC 135 2988,70 2470,00 333450,00 403474,50

Pouzdro musí být plně funkční v teplotním intervalu od -20°C do + 50°C.
Možnost až trojitého na sobě nezávislého jištěni.
Možnost nastaveni na právě a levé.
výškově stavitelný otočný závěs.
Pouzdro musí zajistit rychlé, bezpečné a spolehlivé uložení a vyjmutí všech
výrobních sérií pistolI CZ 75 D Compact.
Pouzdro je určené k vnějšímu nošeni na služebním opasku šIře 50 mm.
Zavěšeni pouzdra na opasku pomoci dvou seřIditelných pásků.
Zajištění pouzdra okolo stehna uživatele rovněž pomoci dvou seříditelných pásků.
Pouzdra musí splňovat požadavek zdravotní nezávadnosti. Tato skutečnost
musí být doložena certifikátem akreditované zkušebny, nebo čestným
prohlášením s odkazem na příslušnou dokumentace.
Dodavatel doloží zkoušku "Odolnost proti kombinovaným povětrnostním
podmínkám" (ůf2 ZP ITC K-08-34, varianta C*. Protokol nesmí být starší než 5 let.
Všechny materiály použité k výrobě pouzdra musí zajišťovat jeho plnohodnotnou
použitelnost po dobu minimálně 5 let, nebo 6-tisic cyklů použití
(vloženi pistole, její zajištění, odjištění a opětovné vyjmutí z pouzdra)

l

Uvedená cena je konečná včetně všech poplatků a dopravy
Místo plněni: Sklady PČR
Kozolupy 120
330 32 Kozolupy


