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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j. KRPP-161017-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ

uzavřená v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:

(dále jen ,,kupuj"ic/")

a

Společnost:
Sídlo:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
751 51 529
CZ75151529

MC gastro s. r. o.
Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň
Zikmunda Wintra 1282/21, 301 00 Plzeň

280 16 271
CZ28016271

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21534.

(dále jen ,,prodávajic/¶

(dále společně jen ,,smluvní strany")



Článek Il.
Předmět smlouvy

1.

2.

3.

Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek ve smlouvě sjednaných
kupujichnu předmět koupě, specifikovaný v či. |||. smlouvy a převést na kupujícího
vlastnické právo k tomuto předmětu koupě.

KupujícI se zavazuje za podmínek ve smlouvě sjednaných předmět koupě převzít
a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu podle článku VI. této smlouvy.

Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajiciho ze dne 02. 11.
2018.

Článek Ill.
Specifikace předmětu koupě

1.

2.

3.

4.

Předmětem koupě dle této smlouvy je dodání elektrospotřebičů pro KŘP,
v množství určeném v příloze č. 1, specifikované přilohou č. 2 (dále též i jen ,,zboží"),
které jsou nedílnou součásti této smlouvy. Dále obsahuje instalaci zařízení,
zprovoznění, odzkoušení funkčnosti zařízeni a proškolení obsluhy.

Spolu se zbožím je prodávajÍcÍ povinen dodat kupujícímu veškerou souvĹsejĹcÍ
dokumentaci, certifikáty, prohlášeni o shodě, návody, technické listy či jiné obdobné
listiny potřebné k převzetí a řádnému uživánI věci vše v originální formě a českém
jazyce.

Prodávající dodá úplný seznam autorizovaných opraven ve vzdálenosti do 100 km od
sídla kupujíciho pro záruční a pozáruční opravy na území ČR.

prodávajÍcÍ zároveň prohlašuje, že jim dodávané zboží je schváleno k používánÍ na
území České republiky.

Článek IV.
Doba a místo plněni, předání zboží

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění v terminu nejpozději do
19. prosince 2018.

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň, Proviantní oddělení - Závodní jídelna.

ProdávajÍcÍ se zavazuje informovat kupujícího o terminu dodáni zboží nejméně dva
(2) pracovní dny předem.

Kontaktní osoba je zároveň oprávněna k
převzetí zboží a podpisu dodacího listu.

Čas dodání je mezi 7.00 - 15.00 hod. po předchozím nahlášení dodávky na kontaktní
osobu 2 dny předem.

Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě
plněni.
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7.

1.

2.

3.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
kupujIcí důvody odmítnutí převzetí zboží písemně prodávajÍcÍmu sdělí, a to nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni zboží. V takovém případě
nepřechází na kupujicího nebezpečí škody na věci a prodávajÍcÍ je povinen znovu
dodat kupujíchnu zboží v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na nové
předání zboží se použiji ustanoveni předchozích odstavců.

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

KupujÍcÍ nabývá vlastnické právo ke zboží po převzetí zboží od prodávajÍcÍho
(dopravce), a to okamžikem podpisu dodacího listu.

Okamžikem podpisu dodacího listu přechází na kupujÍcÍho i nebezpečí škody na
zboží.

Pro případ dodání většího množství zboží se smluvní strany výslovně dohodly, že se
přebývající (= kupujickn neobjednané) množství zboží nestává předmětem kupní
smlouvy. l pokud dojde k převzetí tohoto zboží kupujícím, zůstává přebývající zboží
i nadále ve vlastnictví prodávajícího a bude mu kupujícím na jeho náklady vráceno.

Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky

1. Cena dodávaného zboží:

Celková cena za předmět plnění bez DPH:
DPH 21%:
Cena za předmět plnění včetně DPH:

41 308,00 Kč
8 674,70 Kč

49 982,70 Kč

2.

3.

4.

5.

6.

slovy: čtyřicet devět tisíc devět set osmdesát dva korun českých sedmdesát haléřů

Kupní cena je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady prodávajÍcÍho spojené s prodejem zboží - zprovoznění a odzkoušení
funkčnosti zařizeni, proškolení obsluhy, dopravu do místa plnění, clo, skladováni,
balné, včetně dalších nákladů souvisejícIch s dodávkou zboží v této smlouvě
neuvedených.

Cena bude kupujíckn zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po
převzetí zboží kupujÍcÍm. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajichn 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.

Přňohou faktury musí být kopie dodacího listu podepsaného pověřeným pracovníkem
kupujÍcÍho.

Faktura musí být vystavena na adresu kupujIcího: Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň.

Faktura pro část 3 bude dodána společně se zbožím a dále poslána elektronicky na
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7.

8.

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů
ode dne doručeni faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujÍcÍho. v případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání
faktury.

Kupujíci není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu
prodávajíchnu do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné
údaje, nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétni důvody je kupujÍcÍ
povinen uvést zároveň s vrácením faktury. U nové nebo opravené faktury běží nová
lhůta splatnosti ode dne jejího doručení kupujícímu.

9. 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 30 kalendářních dnů.

10. Kupující nebude poskytovat prodávajíchnu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.

11. 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 30 kalendářních dnů.

12. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (prodávajÍcÍm), bude
příjemcem zdanitelného plněni (kupujÍcÍm) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si
kupujIci ověří způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup skutečnost, že prodávajici 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 prodávajIcímu pouze základ daně a DPH převede
přímo příslušnému správci daně.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1.

2.

3.

4.

prodávajÍcÍ se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujíchn či
jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch 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 zpřIstupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

ProdávajÍcÍ je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny
osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.

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

Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
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Článek VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V případě nedodání veškerého zboží prodávajícím v termínu dle článku lV. odst. 1 je
prodávající povinen uhradit kupujíchnu smluvní pokutu ve výši 0,5 % 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 prodávajIcí znovu
nedodá zboží v tomto termínu.

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.

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

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

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.

Za podstatné porušení této smlouvy prodávajÍcÍm, které zakládá právo kupujIcího na
odstoupeni od této smlouvy, se považuje zejména

a)

b)
')

prodlení prodávajÍcÍho s dodáním zboží o vÍce než sedm (7) kalendářních
dnů;
postup prodávajíciho při dodáni zboží v rozporu s touto smlouvou.
nedodržení parametrů technické specifikace

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

')

b)

C)

vůči majetku prodávajÍcÍho probíhá insolvenčni řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právni předpisy umožňují;
insolvenční návrh na prodávajÍcÍho byl zamítnut proto, že majetek
prodávajÍcÍho nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčniho řízenÍ;
prodávajÍcÍ vstoupí do likvidace.

8.

9.

prodávajíci je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu delší než
šedesát (60) kalendářních dni.

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 funkčnost, jakost a kvalitu zboží dle této smlouvy a poskytuje na
toto zboží záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží
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2.

3.

4.

5.

kupujÍcÍm. V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky
a materiály, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

Reklamace vad musí být provedena písemně, popř. formou datové zprávy.
prodávajÍcÍ se zavazuje vyjádřit se k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího
obdrženi; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

prodávajÍcÍ se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 5 dnů od
doručeni reklamace kupujÍcÍho.

Dodavatel v případě záručních oprav zajistí na vlastní náklady převzetí zboží v místě
dodáni.

Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem vedoucím
oddělni materiálně technického zabezpečení,

Článek X.
Ostatní ujednáni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujÍcÍho oprávněn
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

prodávajÍcÍ je povinen dokumenty souvĹsejÍcÍ 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 poslednImu zdanitelnému plněni dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnimi orgány.

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.

ProdávajÍcÍ bere na vědomí, že kupujÍcÍ zveřejni na webových stránkách zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součásti budou mimo jiné i identifikační údaje
prodávajÍcÍho a informace o nabídkové ceně. KupujÍcÍ dále v souladu s příslušnými
právními předpisy zveřejni kompletní znění této smlouvy; prodávající toto bere na
vědomí a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi
pověřených pracovníků.

Kontaktní osoby či pověřeni pracovníci kupujícího, uvedení v textu této smlouvy, jsou
oprávněni k poskytováni součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni
či zmocněni ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že prodávajíci odebere od kupujícího elektrospotřebič
v rámci zpětného odběru v rozsahu odpovidajÍcÍmu dodanému druhu a množství
specifikovanému v příloze č. 1 této smlouvy.
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Článek XI.
Závěrečná ustanoveni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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 tři měsíců ode
dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

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

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

Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
příslušnými obecnými soudy.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech 9 stránkových stejnopisech (7 stran
smlouvy a 2 strany přílohy), z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.

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 - Cenová nabídka pro
Příloha č. 2 - Technická specifikace předmětu plněni

Za prodávajÍcÍho:

V Plzni d,, íl D, K¶ ,Loů)
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Příloha č, 1 k č. j. KRPP-161017-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Příloha č. 1 - cenová nabídka

Pořadové
číslo Název zboží Cena za ks. bez DPH

1. Ch|adÍcĹ skříň 41 308,00 KČ

Cena celkem včetně DPH 49 982,68 KČ

* vyplňte částku pouze do žlutého okna, ostatní budou dopočítány automaticky
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Odbor veřejných zakázek
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Příloha č. 2. k č. j. KRPP-161017-10/ČJ-2018-0300VZ-VZ
Počet stran: 2

Technická specifikace předmětu plnění pro část 3

1. ChladÍcÍ skříň

Hrubý objem:
Provedení vnitřní i vnější:
Teplota:
Rozměr Š x HI. x V:
Příkon kW/V:

700 1("/- 10 l)
nerez AlSl 304 18/10
0°C až +10°C
740x815X2085 mm ("l- 10 mm)
0,368/230

- Dveře jedny plné se zámkem a integrovanou nerezovou rukojetí s automatickým uzavíráním
a možnosti otočení směru otevÍrání.
- Závěsy dveří s automatickým návratem.
- DigitálnI ovládání s osvětleným displejem.
- Zesílené stěny o tloušt'ce min. 75 mm.
- Vnitřní zaoblené hrany.
- Vnitřní osvět|eni, alarm vysoké teploty, alarm otevřených dveří, paměť' maximální teploty, systém
rychlého programvání HOT-KEY, sériový port pro připojeni k síti.
- Systém PLUG-IN pro snadnou, rychlou výměnu, opravu a připojeni k elektronice řízeni.
- Tropikalizovaná kondenzační jednotka (do okolnI teploty "43 "C) pro chlazeni agregátu, výparník
s antikorozním povlakem a účinkem, dvojitým vakuovým cyklem pro zvýšení účinnosti chladicího
systému a výkonu
- Systém Coldline pro rychlé, ale šetrné odtávání s minimálním tepelným výkyvem zabraňujickn
poškozeni uložených potravin a výrazně snÍžujÍcÍ spotřebu energie.
- Bezúdržbový kondenzátor.
- Zastavení chodu ventilátoru při otevřených dveřích.
- Automatické odtávání.
- Vyjímatelné magnetické těsnění.
- Nastavitelné nohy z nerezové oceli.
- Odnímatelné zásuvné lišty.
- Drátěné plastem potahované rošty.
- Min, 17 pozic pro urrňstěni zásuvek a roštu se zvýšenou nosnosti a rozteči 75 mm
- Zásuvky vhodné pro urMstění gastronádob GN 2/1 (nebo 2x GN 1/1 za sebou).
- Min. 3 zásuvky a 3 rošty pro GN 2/1.
- Zařízení musí být nové

Instalace, připojeni, proškoleni personálu, zajištěni servisu a doprava - KŘPP, Plzeň,
Nádražní 2 v ceně zboží
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