(návrh)
Kupní smlouva
č.j. KRPK-55891/ČJ-2013-1900VZ

uzavřena v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník ve znění pozdějších předpisů mez smluvními stranami:

článek I.
Smluvní strany
1) Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
sídlo:
Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary
zastoupená:
plk. Mgr. Oldřich Tomášek, ředitel Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
IČ:
720 51 612
DIČ:
CZ 720 51 612
bankovní spojení: ČNB 31243881/0710
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Krajník, tel. 974361370
dále jen „kupující“

a
2)
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
kontaktní osoba
dále jen „prodávající“
uzavírají na základě vzájemné shody tuto kupní smlouvu

článek II.
Předmět plnění
Předmětem plnění této smlouvy je nákup a dodávka detektoru
nelineárních přechodů a polovodičových prvků dle technické specifikace
č.j. KRPK-20657-3/ČJ-2013-1900TO ze dne 6.3.2012, která je nedílnou
součástí této smlouvy jako příloha. Kupující se zavazuje předmět plnění
převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku III. této smlouvy.

článek III.
Kupní cena
1. Celková kupní cena za předmět plnění (dále jen zboží) je stanovena ve
výši... bez DPH
DPH 21 %:
CELKEM:
Slovy:
2. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady
spojené s koupí zboží včetně dopravy do místa plnění.
3. Prodávající odpovídá za skryté vady prodávaného zboží.

článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran a místo plnění
1. Prodávající je povinen dodat zboží do 10 kalendářních dnů od data
uzavření této smlouvy poslední smluvní stranou najednou a nepřipouští
se rozdělení zakázky na dílčí plnění.
2. Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího
převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní
cenu.
3. Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda
nemá viditelné vady.
4. Místem dodání zboží je adresa: Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje, Odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary.
5. Odpovědnou osobou za kupujícího k převzetí zboží je Ing. Miroslav
Krajník, tel. 974361370.
článek V.
Platební podmínky
1. Platba za dodání zboží bude provedena na základě faktury vystavené
prodávajícím v Kč po řádném doručení a předání zboží. Přílohou faktury
bude dodací list.

2. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení
kupujícímu.
3. Faktura musí obsahovat číslo jednací „kupní smlouvy“ a všechny údaje
uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a údaje uvedené v § 13a zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktura musí být vystavena na adresu kupujícího: Krajské ředitelství
policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary a
zaslaná ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje, Odbor technické ochrany, Závodní 386/100, 360 06
Karlovy Vary.
5. Faktura je považována za proplacenou okamžikem připsání příslušné
finanční částky na účet prodávajícího.
6. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před datem splatnosti fakturu,
pokud taková faktura nemá náležitosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy, není doložena dodacím listem, obsahuje jiné cenové
údaje apod. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit
fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

článek VI.
Záruční doba
1. Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců a počíná běžet ode dne
převzetí zboží kupujícím.
2. Prodávající je povinen odstranit závady do 5 kalendářních dnů od data
doručení reklamace do sídla prodávajícího.
článek VII.
Smluvní pokuta a úroky z prodlení
1. Nedodá-li prodávající zboží do uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodaného zboží bez DPH, za
každý, i započatý, den prodlení.
2. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z fakturované částky bez
DPH, za každý, i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30)
kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.
článek VIII.
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy:
a) prodlení prodávajícího se splněním předmětu plnění ve sjednaném
termínu dle článku IV. této smlouvy,
b) nesplnění kvantitativních a kvalitativních požadavků kupujícího
prodávajícím dle článku II. této smlouvy.
2. Podstatné porušení smlouvy je důvodem k okamžitému odstoupení od
smlouvy.
3. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se odstoupení od smlouvy
podle § 344 a násl. obchodního zákoníku.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl na majetek
prodávajícího vyhlášen konkurz nebo řízení o vyrovnání.
článek IX.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními
předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na
základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží
jeden výtisk a kupující dva.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních
stran.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem
přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato
smlouva projevem jejich svobodné vůle.
Příloha:
Technická specifikace č.j. KRPK-20657-3/ČJ-2013-1900TO ze dne
6.3.2012

V.........................dne...................

V............................dne................
Kupující:
plk. Mgr. Oldřich Tomášek
ředitel Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje

