
Kupní sinlouva

Kupující:

sídlo:
právní fornia:
IČO:
DIČ,
zastoupené:

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
DS:
E-inail:

čj. PPR-5886-23/ČJ-2016-990640

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. V|adin)Íreln Kalibou
vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
974 835 653
gs9ai55
pp.ovz@pcr.cz

(dále jen ,,kupující") na jedné straně

a

Pro(lávajÍcÍ:
sídlo:
IČO:
DIČ,
zapsaná:

zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakty:
tel.:
DS:
email:

Glomex MS, s.r.o.
Pod Lipami 2562/31, 130 00 Praha 3
28426525
CZ28426525
v Obchodním rejstříku vedenéin Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 140652
Ing. jiří Sadílek - jednatel
Oberbank AG
2171102510/8040
Jaroslav Zapletal, Be. Petra Fišerová
+420222541719
tzn8jgc
info@gloinex-ms.com

(dále jen ,,prodávajícř') na straně druhé

u Z a V í r a j Í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

tuto

kupní sinlouvu



I,

Předmět smlouvy

Ill Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujíchnu
zboží, uvedené v článku j]. odst. Ill této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupujkí zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v tennínech
stanovených touto smlouvou.

/3/ Sinlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v
souladu s ustanovel)íln § 18 odst. (4) písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů.

II.
Zboží

Ill Zbožíni se rozumí dodávka 5 (pěti) souprav nÍzkopl'ofi|ovýcl) brýlí pro noční vidění
AN/PVS-21 včetně přIslušenství. Specifikace zboží a ceny jsou uvedeny v příloze, která je nedi|noll
součástí této smlouvy.

/2/ Prodávající se zavazuje dodat zboží v kvalitě odpovídající požadavkůin příslušných obecně
závazných a dalších souvisejících právních předpisů a platných noreni. Zboží bude nové, provedeno
pouze v první jakostní třídě.

/3/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikeni převzetí zboží od prodávajícího.

III.
Doba pinění

Ill Prodávajki dodá kupující[nll zboží po předchozí dohodě v níístě dodání zboží dle článku VI.
odst. Ill této sinlouvy, nejpozději do 16.12.2016.

/2/ prodávající se zavazuje informovat kupujícího píseinně nebo faxěňl o tertnínu dodání zboží
nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictviln odpovědného pracovníka kupujícího -
Ing. Igora Paulenku (tel: 974 641 863), na adresu:

policejní prezidiuin ČR
Správa logistického zabezpečení

Sklad inajetku zajištěného v trestním řízeni
p.o.box 5, 669 03 znojmo

anebo na fax: 974 64 l 892 (dále jen ,,SLZ pp ČR").

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží
od prodávajÍcÍho.

/4/ ProdávajÍcÍ je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu z prodlení
ve výši 0,05% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v terminu dle ustanoveni ČI. III. odst. Ill
této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení ČI. N. odst. Ill a /2/ této smlouvy,
za každý i započatý den prodlení. Sjednanoll sniluvní pokutu je prodávajkí povinen zaplatit
kllplljícÍlnll nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písen)ného vyúčtování, doničeného kupujíchn
prodávajícímu.

/5/ V případě pochybnosti doručení se má za to, že dnem doničení se rozumí třetí den
od odeslání vyúčtování kuplljícínľ,

'



IV.
Cena zboží

Ill Kupní cena zboží včetně balného a dopravného se sjednává jako cena nejvýše přípustná,
kterou nelze překročit. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. l. této smlouvy.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je 3 685 204,25 KČ bez DPH (slovy:
ti"iInilionyŠestsetoslndesátpěttisícdvěstěČtyři korun českých a dvacetpět haléřů), DPH 2 l % činí
773 892,89 KČ a celková cena zboží je 4 459 097,15 KČ včetně DPH (slovy:
čtyřil)]i|iol)yčtyřistal)adesátdevčttisícdevadesátsedln korun českých a patnáct haléřů).

V.
Platební podmínky

Ill Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen ,,faktura") kuplljicílnl] po dodáni
zboží na základě potvrzeného dodacího listu.

/2/ Faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou výtiscích (l originál + l kopie). Součástí
faktury bude:

a) č. p'ojektu 014VI3 1006013 - SLZ PP - ŮRN - vybavení útvaru niovitýtn inajetkem

(noktovizoiy - NVG náhlavové soupravy 3+G),

b) detailní rozpis cen jednotlivých položek zboží,

c) originál dodacího listu potvrzený odpovědným l)l"acovnikel1) kupujícího za převzetí
zboží dle článku Ill. odst. /2/ této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu kllpujícímll ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží,
nejpozději však do 16.12.20 16 na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Sklad majetku zajištěného v trestnítn řízení
P.O.Box 5, 669 03 Znojino.

Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a ustanoveni § 435 občanského zákoníku.

/4/ Kllpl|jÍcÍ je povinen zaplatit fakturu v terinínu do 30 dnů po jejím doručení, Při doručení
faktury po 16.12.2016 se její splatnost prodlužuje na 60 dnů od jejího doručení kllpujícín1ll.
V případě pochybností se iná za to, že dnem doručeni se l'OZlllňÍ třetí den ode dne odesláni faktuiy.

/5/ Pro případ prodlení se s1))lllvní strany dohodly:

a) na sinluvM pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou
se zavazuje zaplatit prodávající kupujícíniu do 30 dnů po doručení kuplljícíl11 písemně
zúčtované sIn|uvní pokuty za nesplnění závazku dle ČI. V., odst. /3/ této smlouvy.

b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za každý den
prodlení, kteiý se zavazuje zaplatit kupujicí prodávajÍcÍlnll do 30 dnů po doručení
prodávajícím písemně zúčtovanéin úroku z prodlení za ncsplnčni závazku dle ČI. V.,
odst. /4/ této smlouvy.

/6/ Jakékoli zálohy kupující neposkytuje.

/7/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícíniu fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené sInlollvoll, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedeníln důvodu vráceni. prodávající
je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou
fakturu nebo vyhotovit faktui'u novou. Oprávněnýin vrácením faktiny přestává běžet lhůta splatnosti.
Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo
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nově vystavené faktury kuplljícÍlnll. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této
lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě dol1lČena prodávajícíinu, který ji vystavil.

VI.
Dodání a převzetí zboží

Ill Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude
podepsáno oběina sti'anami, prodávajki obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno ( l)
vyhotovení. Třetí vyhotovení dodacího listu následnč přiloží prodávající k faktuře. K podpisu
dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží.

/2/ Místem dodání zboží je pracoviště policejního prezidia ČR, správy logistického zabezpečení,
sklad niajetku zajištěného v trestníin řízení, 669 03 Znojmo - Cínová Hora.

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kuplljícin) po potvrzeni dodacího listu v inístč dodáni.
K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník policejního prezidia ČR, správy
logistického zabezpečení, sklad niajetku zajištěného v trestníin řízení, 669 03 Znojmo - CInová
Hora.

/4/ Součástí dodávky jsou návody k používání v českém jazyce ke každé dodané soupravě a
bezplatné zaškolení obsluh (specialistů ŮRN P ČR), a to v rozsahu lllnožňlljÍcÍnľ efektivní l)oužÍváni
NVG při plnění úkolů ŮRN P ČR.

/5/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady
skiyté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

VIl.
Záruka za jakost zboží

Ill ptodávajkI poskytuje kupujícítnu záruku na zboží dodané podle ČI. [j na dobu 24 měsíců
od data převzetí zboží kupujícíln. Servis a dodávky náhradních dílů jsou garantovány po dobu 10 let.

/2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne dodání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/3/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu,
V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozurní třetí den od odeslání protokolu kllplljÍcÍnľ.

/4/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pl'ostřednictvíln odpovědného pracovníka
kupujícího uvedeného v ČI. Ill. odst. /2/ této srnlouvy.

/5/ Místem prováděni záručního a l)ozárllčního servisu je provozovna prodávajícího na adrese:
Poinněnková 61, 106 00 Praha 10.

/6/ Pro případ nedodržení termínu reklamace je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu
ve výši l 000,- KČ (slovy: Tisíc korun českých) za každý, a to i započatý den, splatnou do 30 dnů
ode dne jejího vyúčtování kupujícíin.

VIII.
DalŠí ujednání

Ill Závazek prodávajÍcÍho nezveřejňovat ani nesdělovat bez předchozího písemného souhlasu
kupujícího skutečnosti týkající se kuplljícího, se kterými byl seznámen v průběhu sjednávání a
realizace této smlouvy.

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé sn)luvní
straně případnou ztněnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.
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/3/ Prodávající prohlašuje, Že zboží uvedené v ČI. II. odst. l této smlouvy neiná právní vady
ve sínyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

/4/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v ČI. Vlil. odst. Ill a /3/ této smlouvy j"
prodávající povinen zaplatit sn)lllvní pokutu ve výši 20.000,- KČ, (slovy: Dvacettisíc korun českých)
splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kllplljÍcÍln,

/5/ Veškeré následné odlišnosti a ztněny ve výrobě a provedení výrobku tňllSÍ být předetn
schváleny oběma smluvními stranami.

IX.
Společná a závěreČná ustanoveni

Ill Vzájemné vztahy sinluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody
vůči prodávajichnu v Částce převyšující výši sln|uvní pokuty sjednané pro příslušné porušení
povinnosti pl'odávajÍcÍho.

/3/ Veškeré slnlllvní pokuty a nálll'adll škody, které je dle této sinlouvy a dle občanského
zákoníku. povinen zaplatit prodávající kllplljícílnll, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník
SLZ PP CR.

/4/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
prodávajícím. Za podstatné porušení se považl!je zejinéna:

- prodlení prodávajIcMo s dodánin) zboží o vÍce než 30 dní,

- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle ČI, Vlil. odst. 3.

/5/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnuti o úpadku, pokud to právní předpisy lllnožňlljí,

- insolvenční návrh na prodávajícího byl zaI11Ítnllt proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízení,

- prodávajícI vstoupí do likvidace.

/6/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění sinlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou
faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/7/ Účinky odstoupeni nastávají dnem doručení písemného oznál11el1Í o odstoupení druhé
sinluvní straně.

/8/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejein zboží dle této sinlouvy uchovávat
nejménč po dobu deseti (ID) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední
části zboží, popř. k pos|edníl1)ll zdanitehiému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnýini kontrolnílni orgány.

/9/ 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.

/10/ Prodávající souhlasí s tíin, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývaj ícího ze smlouvy.
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/1 1/ prodávající je povinen upozornit kupujícího písenmě na exĹstujÍcÍ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této sinlouvy. Střetem zájmů se
rozuiní činnost prodávajícího, v jehož důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu
zájmů a to v § 2 odst. 3 písm, b) a v § 3 odst.2 písm. a).

/12/ prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě vČetně ceny zboží.

/13/ Závazek prodávajícího, že spolu s fakturou za dodávku (případně s fakturou za první dílčí
dodávku) doručí, na adresu a v terinÍnu uvedeném v ČI. III. - Doba plnění, odst. Ill a /2/ této kupní
sinlouvy, píseinnou inforinaci zda je zanlěstl)avate|eln dle ustanovení § 81 odst. 2., zákona č.
435/2004 Sb., o zatnčstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

/14/ Slnlllvllí strany se zavazují, že veškeré spoiy vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy blldoll
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnýini soudy.

/15/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemniho souhlasu druhé smluvní strany
oprávněni postoupit práva a povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/16/ Součástí této sinlouvy je příloha ,,Specifikace zboží a ceny".

/1 7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou slnlllvnÍch
stran píselnný!ni číslovanými dodatky k této sInlollvě.

/18/ Sinlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující
obdrží dva a prodávající jeden.

/19/ Tato stnlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma slnlllvnÍn)i stranatni.

V Praze dne. .2016

Glomex MS, S.l'.O.

pľodávající
(razítko, podpis)

V Praze dne... 2016

In
vědoucí odboru veřejných zakázek

Pol
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Příloha ke kupní stnlouvě čj. PPR-5886-23/ČJ-2016-990640

Specifikace zboží a ceny

5 souprav nÍzkopl'ofilových b]ý]Í pro noční vidění AN/PVS-21 vČetně píísluŠenství:

a) AN/PVS-21 NPBNV vodotěsné do lOm, s indikátorem stavu baterie

(2777-0003-7x-9)

b) čočka pro přeostření

(2778-0301-2)

C) náhlavní sestava

(2777-0258-1)

d) výklopná montáž na přilbu

(2777-0244-5)

5 X

10 X

2 X

5 X

-· Cena za solll)ravll v KČ Množství Cena celkem v KČZBOZl bez DPH vC. DPH souprav bez DPH DPH 21% vC. DPH

Nízkoprofilové biýle pro

noční vidění AN/PVS-21

včetně přÍs|llšenství 737 040,85 891 819,43 5 3 685 204,25 773 892,89 4459 097,14

'


