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KUPNÍ SMLOUVA
č.j. KRPP- 146470-12/ČJ-2018-0300IT-VZ

Název: Baterie pro RDST MATRA + nabíječe pro RDST MATRA

(podle § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníkll)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění:

Prodávájící battex, spol. S r.o.

Sídlo - místo podnikání politických vězňů 1337, 27401 Slaný
osoba oprávněná jednat (s funkcí) Mgr. Pavel Veselý -
I(Š 25672363
DIČ CZ25672363
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Zapsán V OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vI. 59970
Identifikátor datové schránky ppgqse9

Kontaktní osoba + telefón + e-niail

Kupu,jící Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Sídlo Nádražní 2, 306 28 Plzeň

. plk. Mgr. Bohumil Vidršperk - vedoucí odboru informačních a kolnunikačnÍchOsoba oprávněná jednat .,
lČ 75151529
DIČ CZ75151529
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax c-mail
Identifikátor datové schránky

Konlaktni osob,

. , ,Oprávněna osoba př"vzit

l. Místo, termín a předmět plnění, kupní cena a záruční doba

Místo plněni Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
(dodávky) Anglické nábřeží 7, 301 00 Plzeň

Termin plněni 21 kalendářních dní po zveřejnění smlouvy v registru smluv
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l) Baterie pro ruční terminál ROST MATRA G2

Typ: HR8171AAA01 original Airbus France

Množství: 80 ks

Cena/kus bez DPH: 1.741,00 CZK
Cena/kus s DPH : 2.106,61 CZK

DPH: 21% Záruka: 24 měsíců

l

Celkem bez DPH: 139.280,00 CZK
Celkem s DPH: 168.528,80 CZK

2) Baterie pro ruční terminál ROST MATRA G3

Typ: HR7742AAA02, originál Airbus France

Množství: 25 ks DPH: 21%

Cena/kus bez DPH: 1.490,00 CZK
Cena/kus s DPH : 1.802,90 CZK

Záruka: 24 měsíců

Celkem bez DPH: 37.250,00 CZK
Celkem s DPH: 45.072,50 CZK

3/ 4-násobný nabíječ a tester pro RDST MATRA G2 a G3

Typ: 4btxg2-3, výrobce BATTEX, spol. s r.o.

Množství: 4 ks DPH: 21% Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 29.600,00 CZK
Cena/kus s DPH : 35.816,00 CZK

Celkem bez DPH: 118.400,00 CZK
Celkem s DPH: 143.264,00 CZK

Celková cena bez DPH: 294.930,00 CZK
DPH 21%: 61.935,30 CZK

Celková cena s DPH: 356.865,30 CZK
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ll. Platební podmínky' a fakturace

1. Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je
konečná a nepřekročitelná pro předmět plnění (dále jen PP) podle specifikace ve
smlouvě. Celková cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s celními
poplatky, dopravou do místa přejímky a ekologickou likvidaci - PZLO.

2. Prodávající má právo fakturovat PP po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu,
předávacÍho/přejÍmacího protokolu nebo akceptačního protokolu (dále jen ,,DL")
oprávněným zástupcem kupujíciho v místě plnění.

3. prodávajÍcÍ je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a kupujícímu předat
fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a dále v návaznosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

4. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni (prodávajícím), bude
příjemcem zdanitelného plněni (kupujícIm) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupující ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávajÍcÍ není
nespolehlivým plátcem DPH, a při úplatě nad 700.000 Kč i to, že jeho bankovní účet
dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně. V opačném případě
kupující uhradí prodávajichnu pouze základ daně a DPH převede přímo přIslušnému
správci daně.

5. Společně s fakturami prodávajÍcÍ dodá kopii DL podepsaného pověřenými zástupci
obou smluvních stran.

6. Kupujíci je povinen uhradit fakturovanou částku v době splatnosti faktury, která je
stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručeni faktury. Prodávajicí je povinen
doručit fakturu kupujícknu na adresu: Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje,
Nádražní úl. č. 2, PSČ 306 28 Plzeň. Osobní doručení faktury je možné.

7. Kupujicí je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované
náležitosti, není doložena kopil potvrzeného DL, nebo která obsahuje jiné cenové
údaje nebo jiný druh či množství PP než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba
splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručeni
kupujichnu.

8. Uhrazením kupní ceny se rozumí připsání finanční částky ve výši celkové ceny na
účet prodávajÍcÍho.

l

III. Dodání PP

1. ProdávajÍcÍ se zavazuje, že dodaný pp bude věcně a právně bezvadný, tj. nezatížený
právy třetích osob a odpovídajÍcÍ předpisům a normám platným v České republice,

2. Dodání PP bude uskutečněno v termínu plněni dle článku l., přičemž termín plněni se
počítá od termínu účinnosti kupní smlouvy (tj. dnem uveřejnění smlouvy v Registru
smluv).

3, ProdávajÍcÍ je povinen předjednat min. 48 hod. předem s kupujíchn předáni PP
prostřednictvím e-mailové adresy kontaktní osoby

4. Dňčí dodávka předmětu plnění smlouvy a dňči fakturace se nepřipouštějí.
5. V případě, že pro uplatnění reklamace nestačí dodací list s touto smlouvou, musí být

ke každému zařízení - samostatnému funkčnímu celku PP, přiložen záruční list
potvrzený prodávajÍcÍm, přičemž záruční list musí být předán samostatně mimo
zabalené techniky - bez tohoto dokladu nelze předmět plnění převzít!

6. Za podstatné porušení smlouvy je považováno prodlení s dodáním PP o vÍce jak 5
dni po termínu plnění. Po této lhůtě je kupujÍcÍ oprávněn od smlouvy jednostranně
odstoupit - bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajíciho.
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lV. Sankce

1. V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly, že kupujicí uhradí
prodávajícimu úrok z prodlení ve výši dle NařízenI vlády č. 351/2013 Sb., kterým se
určuje výše úroku z prodlení.

2. V případě prodlení prodávajícího s dodáním PP se smluvní strany dohodly, že
prodávajÍcÍ je povinen uhradit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové
ceny PP včetně DPH za každý i započatý den prodlenI.

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

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlenI není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodněni v plném rozsahu ani povinnost prodávajÍcÍho
řádně dodat zboží.

V. Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1. Kupující je oprávněn PP použivať od data jeho převzetí a potvrzeni DL.
2. Nebezpečí škody na PP přechází na kupujÍcÍho převzetím PP.

VI. Záruční podmínky

1. prodávajÍcÍ poskytuje na PP specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkci
v délce trvání záruky dle článku l,, přičemž záruční doba začíná běžet ode dne
převzetí PP kupujÍcÍm.

2. Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady PP do
30 pracovních dnů od podáni zprávy ze strany kupujicího. Nedovoli4i charakter
vady PP v daném termínu opravit, je prodávajÍcÍ povinen tento PP nahradit shodným
novým PP,

VIl. Závěrečná ustanovení

prodávajíc Kupujkí'

Mgr plk. Mgr. Bohumil Vidršperk
vedoucí OIKT

Česká republika - Krajské ředitelství
policie Plzeňského kraje

"""' ůái4 , '1tf' 'dum: 22 -10- 2018

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

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran a to pouze
formou písemných dodatků ke smlouvě.

3. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích s platností originálu (4 strany smlouvy), z
nichž kupující obdrží dva výtisky a prodávajici jeden výtisk.

4. Po podpisu oběma smluvními stranami, dle zákona 340/2015 Sb., o registru
smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud
nebude uveřejněna v registru srn ani do tři měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena, je zrušena od jejího po"atku.

U l l
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