Příloha č. 3 k č.j. PPR-17425-5/ČJ-2013-990656

Kupní smlouva
Č.j. PPR-17425-?/ČJ-2013-990656
Kupující:

Česká republika -Ministerstvo vnitra

sídlo:
právní forma:
IČO:
DIČ:
zastoupená:

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
325-organizační složka státu
00007064
CZ00007064
Ing. Stanislavem Loskotem
ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního
prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
974 884 513
slzpp.sekret@pcr.cz

bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
E-mail:

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a
Prodávající:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:v obchodním rejstříku
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
fax:
E-mail:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu
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Signature Not Verified

Digitally signed by Ing. Stanislav
Loskot
Date: 2014.04.04 13:52:31 CEST

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
/1/ Touto kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní
sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj
vlastnické právo k tomuto zboží.
/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu
stanovených touto smlouvou.
/3/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

II.
ZBOŽÍ
/1/ Zbožím se rozumí dodávka 16 ks potápěčských dýchacích přístrojů – rebreatherů
s elektronicky řízeným plně uzavřeným dýchacím okruhem.

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží), která je nedílnou
součástí této smlouvy.

/3/ Prodávající se zavazuje dodat nové zboží, kupující bude jeho prvním uživatelem a v provedení
aktuálních výrobních produktů.

/4/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
III.
DOBA PLNĚNÍ
/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 6 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.
/2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních
dnů předem prostřednictvím odpovědného pracovníka za převzetí zboží. Kontaktní osobou
je…………………………………………… Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího
v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/3/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05
% z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této
smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy,
za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit
kupující mu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného
kupujícím prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem
doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV.
CENA ZBOŽÍ
/1/ Kupní cena zboží vč. dopravného a balného se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je
přípustná pouze při zákonné změně DPH.

/2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých), DPH 21 % činí [!DOPLNÍ
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PRODÁVAJÍCÍ!]Kč a celková cena zboží včetně DPH je [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]korun českých).

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
/1/ Prodávající předá fakturu kupujícímu do 14-ti dnů od předání zboží.
/2/ Faktura bude mít náležitosti dle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákonku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do 30 dnů po jejím doručení. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na zákonném úroku z prodlení z fakturované
ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující
prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení
za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/5/ Zálohy kupující neposkytuje.
VI.
DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
/1/ Místem dodání zboží je Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku, Hrázní 1, 635 00
Brno. Zboží bude dodáno jednou dodávkou v příslušném roce.

/2/ Součástí dodávky budou návody k používání, záruční listy, vše v českém jazyce.
/3/ Pro přejímku platí obecně platné právní předpisy. Přejímku provede zástupce kupujícího.
/4/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě dodání.
K podpisu dodacího listu je oprávněn pověřený pracovník pro převzetí zboží.

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

VII.
ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ
/1/ Prodávající zajistí záruční servis po dobu min. 24 měsíců.
/2/ Za ohlášenou notifikaci závady na zboží se považuje telefonát do servisního střediska
s následným potvrzením emailem, popř. faxem.
/3/ Prodávající garantuje provedení oprav do 14 dnů po notifikaci závady na zboží. V případě, že
nebude z jakéhokoliv důvodu možno zajistit servis přístroje do 14 dnů, může být tato lhůta po
domluvě s kupujícím prodloužena o přiměřenou dobu s tím, že prodávající zapůjčí náhradní
přístroj shodného typu a konfigurace až do doby ukončení oprav. V případě, že zboží nebude
možno ve stanovené lhůtě dle předchozí věty opravit, dodá prodávající nové bezvadné zboží.
/4/ Prodávající garantuje dodání libovolného náhradního dílu nebo komponenty do 14 dnů od
data objednávky.
/5/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
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/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny prostřednictvím odpovědného pracovníka
kupujícího dle čl. III. odst. /2/ této smlouvy.
/7/ Pro případ prodlení v termínu dle odst. /3/ tohoto článku se smluvní strany dohodly na
smluvní pokutě ve výši 1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každý den prodlení,
kterou se zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované
smluvní pokuty.

VIII.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím 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 se zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží veřejnému zadavateli.

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

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy nemá právní vady.
/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ této smlouvy
je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, (slovy: desettisíc
českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

korun

/8/ Prodávající garantuje zajištění pozáručního servisu po dobu minimálně 4 let od skončení
záruční doby libovolné závady do 14 dnů od data předání k servisu. V případě, že nebude z
jakéhokoliv důvodu možno zajistit servis přístroje, garantuje dodavatel zapůjčení náhradního
přístroje shodného typu a konfigurace do doby ukončení opravy.

/9/ Prodávající zajistí provádění revizí-revizních prohlídek všech dodaných přístrojů podle pokynů
výrobce. Interval revizní prohlídky bude uveden v návodu k obsluze dodaných přístrojů.

/10/ Prodávající zajistí proškolení všech příslušníků OSPČV (24 příslušníků) v obsluze a používání
dodaného přístroje s následným vydáním-vystavením certifikátu (po absolvování patřičného
počtu ponoru stanoveného pro příslušnou certifikaci).

/11/ Prodávající zajistí vyškolení čtyř příslušníků OSPČV s výstupem-vystavením certifikátu
Trimix CCR Instruktor (po absolvování patřičného počtu ponorů stanoveného pro příslušnou
certifikaci včetně předchozích navazujících certifikací dle podmínek příslušné organizace) a
servisní technik (umožňující provádění výměnu veškerých komponentů-částí přístroje a
provádění ročních technických-servisních prohlídek dodaných přístrojů; revize-revizní
prohlídky dodaných přístrojů s patřičnou certifikací bude provádět-zajišťovat prodávající-po
dohodě s výrobcem).
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/12/ Prodávající se zavazuje předložit kupujícímu veškeré dokumenty v souladu s ust. § 147a odst.
4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZVZ“). Nepředložením těchto dokumentů uchazeč bere na vědomí, že by se v souladu s ust. §
120a ZVZ dopustil správního deliktu se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

IX.
POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
/1/ Vzhledem k tomu, že projekty budou spolufinancovány z prostředků strukturálních
fondů
EU v rámci Integrovaného operačního programu Moderní technika a technologie PČR, je
prodávající povinen:
a) Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů.
b) Řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné zakázky, včetně
účetních dokladů nejméně do 31. prosince 2024, a pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu
použita delší lhůta.
c) Po dobu deseti let za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek
Operačního programu poskytovat požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Odboru strukturálních fondů
Ministerstva vnitra ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci
veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
d) Prodávající je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění
plnili také subdodavatelé podílející se na této zakázce.
e) Všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace (např. prezenční listiny, zápisy,
písemné zprávy, poznámky, dotazy apod.) opatřit vizuální identitou projektu.
Požadované logo:

f)

Označit veškeré účetní doklady, související s realizací díla vizuální identitou projektu,
názvem projektu a jeho registračním číslem takto:

Moderní technika a technologie PČR. Číslo projektu: CZ.1.06/3.4.00/18.08795
/2/ Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.
V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující
povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

X.
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SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v částce
převyšující smluvní pokutu.

/3/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. 1 až 4 a 6.

/4/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:
- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/5/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou
faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/6/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.

/7/ 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
poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/8/ 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.

/9/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž 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).

/11/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/12/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží na profilu zadavatele www.softender.cz.

/13/ 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 před příslušnými
soudy.

/14/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a
povinnosti této kupní smlouvy na třetí osobu.

/15/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 (Specifikace zboží).
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/16/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních
stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/17/ Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží
čtyři a prodávající jeden.

/18/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V .............................dne.........….....2014

V Praze dne.….……….....……….2014

……………………………………………..

…………………………………………
Ing. Stanislav Loskot v.r.
ředitel správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

prodávající
(razítko, podpis)

kupující
(razítko, podpis)
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