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Centrální
zadavatel:
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IČ:
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a
Prodávající:
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IČ:
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podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
§ 3 odst. 1 písm. b), odst. 2,3 a 4 ( dále jen „zákona“) a dále podle ustanovení §
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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Digitally signed
by Ing. Stanislav
Loskot
Date: 2014.05.22
08:42:38 +02:00

I.
Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných
veřejným zadavatelům specifikovaným v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „veřejný
zadavatel“) zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na ně
vlastnické právo k tomuto zboží.
/2/ Centrální zadavatel uzavírá tuto smlouvu na účet a ve prospěch veřejného
zadavatele.
/3/ Veřejní zadavatelé zboží převezmou a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
/4/ Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné
zakázky v rámci zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. a)
zákona.
II.
Zboží
/1/ Zbožím se rozumí 636 kusů přileb balistických ochranných s balistickým hledím
NIJ III A a 1 360 ks/sad náhradních dílů pro ZJ Policie České republiky. Technická
specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
/2/ Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho
převzetí.
/3/ Všechny součásti dodávek balistických přileb, hledí a příslušenství musí být
vyrobeny z nových materiálů.
III.
Doba plnění
/1/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě
dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy, dílčími dodávkami nejpozději do
15.12. 2016. V první dílčí dodávce nejpozději do 15.12. 2014 (nebo do třech měsíců
od podpisu této smlouvy v případě, že datum 15.12. 2014 nastane dříve než uplynou
tři měsíce od podpisu smlouvy) bude odebráno 251 kusů přileb balistických
ochranných s balistickým hledím NIJ III A, ve druhé dílčí dodávce do 90 dnů od
podpisu dodatku je předpoklad odebrat 185 kusů přileb balistických ochranných
s balistickým hledím NIJ III A a 687 ks/sad náhradních dílů , ve třetí dílčí dodávce
nejpozději do 90 dnů od podpisu dodatku je předpoklad odebrat 200 kusů přileb
balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A a 673 ks/sad náhradních dílů.
Nákup v roce 2015 a 2016 bude řešen dodatky k této kupní smlouvě, kde se stanoví
jejich rozdělovník.
/2/ Centrální zadavatel si vyhrazuje právo v letech 2015 a 2016 odebrat bez
jakýchkoliv sankcí uvedené množství v rozsahu podle skutečné aktuální potřeby bez
ohledu na výše uvedené předpoklady, 636 kusů přileb balistických s balistickým
hledím NIJ III A a 1 360 ks/sad náhradních dílů, však nebude překročen, nemusí být
ale ani dodržen.
/3/ Centrální zadavatel má právo upravit rozdělovník pro roky 2015 a 2016
s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci.
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/4/ Prodávající dodá zboží veřejnému zadavateli, po předchozí dohodě v místě
dodání zboží dle článku VI. odst. /1/ této smlouvy na základě dodatků k této smlouvě.
Dodatky budou uzavřeny vždy do 30.4. příslušného kalendářního roku, nebo po
vzájemné dohodě mezi centrálním zadavatelem a prodávajícím.
/5/ Prodávající se zavazuje informovat příslušného veřejného zadavatele o
termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem, prostřednictvím
příslušného odpovědného pracovníka pro jednotlivá místa plnění-viz příloha č. 1 této
smlouvy.
/6/ Nebezpečí škody na zboží přechází na příslušného veřejného zadavatele
v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
/7/ 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 termínu
dle 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 příslušnému veřejnému
zadavateli nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného
příslušným veřejným zadavatelem prodávajícímu. V případě pochybností o datu
doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování
příslušným veřejným zadavatelem.
IV.
Cena zboží
/1/ Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává
jako cena nejvýše přípustná. Specifikace ceny (přilba balistická ochranná
s balistickým hledím NIJ III A a náhradní díly) je uvedena v příloze č. 2, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Kupní cena se může změnit pouze při zákonné
změně sazby DPH.
/2/ Sjednaná kupní cena za zboží je
,00 Kč bez DPH (slovy: …………………….
korun českých), DPH 21 % činí ………..,00 Kč a celková cena zboží včetně DPH je
………………….,00
Kč
(slovy:
……………………………………………………………….. korun českých ).
V.
Platební podmínky
/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury pro jednotlivé veřejné zadavatele po
dodání zboží na základě potvrzeného dodacího listu.
/2/ Prodávající se zavazuje doručit fakturu příslušnému veřejnému zadavateli ve
lhůtě do 14 dnů po dodání zboží na adresy uvedené v příloze č. 1, která je nedílnou
součástí této smlouvy, v roce 2014 nejpozději do 15.12. Faktura bude mít náležitosti
dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.
/3/ Příslušný veřejný zadavatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do 21 dnů po
jejím doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí
den ode dne odeslání faktury. V případě nedoručení faktury do 15.12. 2014 se
prodlužuje splatnost faktury na 60 dnů od jejího doručení.
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/4/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:
a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den
prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající příslušnému veřejnému
zadavateli do 30 dnů po doručení příslušným veřejným zadavatelem
písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/
této smlouvy.
b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny zboží s DPH, a to za
každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit příslušný veřejný zadavatel
prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném
úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.
/5/Centrální zadavatel ani veřejný zadavatel neposkytují jakékoliv zálohy na
úhradu zboží.
VI.
Dodání a převzetí zboží
/1/ Místa plnění jsou uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží příslušným veřejným zadavatelem po
potvrzení dodacího listu v místě dodání. K podpisu dodacího listu je oprávněn
pověřený pracovník pro jednotlivá místa plnění. Zboží bude dodáno dle technické
specifikace, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
/3/ Ke každému kusu přilby balistické ochranné s balistickým hledím NIJ III A bude
dodán návod na používání, skladování a ošetřování v českém jazyce a záruční list.
/4/ Ke každému kusu přilby budou dodány tři snímatelné návleky kompatibilní
s výbavou přilby, jeden v barvě černé, druhý bílý a třetí maskovací (kamufláž
multicam). Návleky vybavit elastickou stahovací šňůrkou a stuhovými uzávěry,
umožňujícími těsné uchycení povlaku na přilbu. V zadní části návleku (v ose přilby,
nad spodní hranou /okrajem/) je umístěna plocha VELCRO o velikosti 6x6 cm pro
umístění označení ZJ. Transportní obal přilby v černé barvě musí být vybaven
stahovacím uzávěrem a poutkem pro případné zavěšení a opatřen štítkem
s prostorem pro jméno uživatele.
/5/ Souprava přilby bude doplněna náhradní sadou polštářků, barva černá (šedá).
/6/Přilby budou baleny jednotlivě do papíru nebo do PE sáčku. Dále jsou uloženy
po 4-5 (zbytek) kusech, do kartónových krabic, opatřených štítkem s údaji: výrobce,
název výrobku, výrobní čísla, počet kusů, velikost, rok výroby.
/7/Vady zjevné při dodání zboží je příslušný veřejný zadavatel povinen sdělit
prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je příslušný veřejný zadavatel povinen
sdělit bez zbytečného odkladu.
/8/Při přejímce v místě dodání (plnění) bude veřejný zadavatel provádět vizuální
kontrolu úplnosti dodávky, kvality materiálu a provedení, kontrolu úplnosti
požadovaného označení, dodaného velikostního sortimentu dle kupní smlouvy.
/9/Za účelem dosažení prokazatelné jednotnosti posuzovaných zkušebních
vzorků a přileb balistických s balistickým hledím, které budou předmětem plnění
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dodávek, bude 1 kus úplné soupravy balistické přilby s balistickým hledím a
chráničem líce velikosti L, použitý v uživatelských zkouškách ponechán bezplatně
pro potřeby centrálního zadavatele odboru správy majetku PP ČR (dále jen „OSM
PP“) jako referenční vzorek. Barva, provedení, materiál a kvalita dodaného
referenčního vzorku budou pro prodávajícího závazné, prodávající bude povinen
zajistit dodávky zboží dle čl. II této smlouvy ve stejné kvalitě a provedení po celou
dobu trvání smlouvy.
/10/V případě úpravy systemizace a realizace části dodávky balistických
ochranných přileb a balistických hledí pro správu logistického zabezpečení PP (dále
jen „SLZ PP“) se přejímka uskuteční v místě dodání. Zboží bude dodáno SLZ PP,
skladové skupině Zbraslav, kontaktní osoba Bc. Jiří Hrdina, tel. 974 842 286, 287.
VII.
Záruka za jakost zboží
/1/ Prodávající přejímá záruku za jakost na dobu 10 let na balistické materiály a
24 měsíců na ostatní materiály ode dne dodání zboží.
/2/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou veřejný zadavatel 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 rozumí třetí
den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem příslušného veřejného
zadavatele.
/4/Prodávající se zavazuje poskytnout veřejnému zadavateli pozáruční servis a
opravy, veřejný zadavatel je uplatní u prodávajícího na území České republiky od
doby dodání po dobu 10 let.
/5/Prodávající se zavazuje v případě požadavku centrálního zadavatele dodat
potřebné množství souprav „ochrana líce“ dle referenčního vzorku uloženého u
centrálního zadavatele.
/6/ V případě požadavku veřejného zadavatele musí prodávající zabezpečit
opravitelnost přilby, resp. jejich opravitelných částí dle rozsahu a charakteru
poškození nebo opotřebení.
/7/ Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace (viz. čl. VII.
odst. /3/ této smlouvy) zaplatit příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč a to za každý případ a každý započatý kalendářní den prodlení.
Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do 30 dnů po doručení příslušným
veřejným zadavatelem písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění tohoto
závazku.
/8/Reklamace jsou ze strany veřejného zadavatele řešeny pověřeným
pracovníkem příslušného veřejného zadavatele pro jednotlivá místa plnění.
/9/ Prodávající souhlasí s právem centrálního zadavatele prověřovat v průběhu
dodávek vlastnosti a kvalitu výrobků v rozsahu daném příslušnou technickou
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specifikací, tzn. že může být prověřována např. i zdravotní nezávadnost použitých
materiálů.
/10/ Pověřený zástupce centrálního zadavatele, Odboru správy majetku PP ČR
(dále jen „OSM PP“), může rozhodnout o provedení namátkové kontrolní zkoušky
balistické odolnosti dodávaných balistických ochranných přileb s balistickým hledím.
Namátková kontrolní zkouška balistické odolnosti se v tomto případě provede na
namátkou vybraném vzorku balistické ochranné přilby s balistickým hledím
z realizované dodávky. K provádění kontroly balistické odolnosti se odebere při
dodávce do 200 ks balistických ochranných přileb s balistickým hledím včetně 1 ks,
z každých dalších, i započatých 200 ks další 1 ks.
Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické dle
normy NIJ 0106.01, oddíl 4.7 „Ballistic Penetration“, při testování v souladu
s oddílem 5.2 „Ballistic Penetration Test“ proti hrozbám stanoveným normou
NIJ 0101.06, oddílem 2.3 „Typ IIIA“ pro nové a nenošené ochranné prostředky.
Nebo: ověření odolnosti přilby ochranné balistické - třídy NIJ IIIA
akreditovanou zkušebnou (laboratoří) rovněž dle standardu NIJ 0106.01=) při
provedení zkoušek postupem ve shodě s uvedenou normou pro třídu NIJ II,
střelivem specifikovaným pro ověřování odolnosti NIJ IIIA v normě Standard
NIJ 0101.04., nebo pozdější.
Namátkové ověření balistické odolnosti přilby ochranné balistické na
protistřepinovou odolnost minimálně V 50 =min 650 m/s při testování v souladu
s normou STANAG 2920 (V 50 =min 650 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Namátkové ověření balistické odolnosti balistického hledí na
protistřepinovou odolnost minimálně V 50 =min 245 m/s při testování v souladu
s normou STANAG 2920 (V 50 =min 245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Namátkové ověření balistické odolnosti ochrany líce na protistřepinovou
odolnost minimálně V 50 =min 245 m/s při testování v souladu s normou
STANAG 2920 (V 50 = min 245 m/s, 1.1g /17gr./ FSP).
Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího
výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži
centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr
akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje
požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.
Pokud je výsledek namátkové zkoušky nevyhovující, odebere OSM PP z celé
dodávky dvojnásobný počet vzorků (1 ks výrobního čísla co nejbližšího původnímu
zkoušenému vzorku a 1 ks nahodilý výběr z celé dodávky). Pokud je nevyhovující
výsledek zkoušení u kteréhokoliv vzorku ze dvou předložených, považuje se celá
dodávka za nevyhovující a bude vrácena prodávajícímu.
Ověření balistické odolnosti akreditovanou zkušebnou v případě nevyhovujícího
výsledku jde finančně k tíži prodávajícího, v případě výsledku vyhovujícího k tíži
centrálního zadavatele. Za vyhovující je zkouška považována v případě, že závěr
akreditované zkušebny jednoznačně potvrdí, že předložený vzorek splňuje
požadovanou balistickou odolnost ve shodě s výše uvedenými standardy.
Vrácení dodávky:
V případě, že veřejný zadavatel vrátí celou dodávku jako nevyhovující, zavazuje
se prodávající provést náhradní plnění v termínu do 75 dnů od vrácení dodavky.
V rámci náhradního plnění budou dodány přilby balistické ochranné s balistickým
6

hledím nové, splňující všechny požadované parametry zadání, v množství dle
původního požadavku.
/11/ Centrální zadavatel na přilbách, uložených dle stanovených podmínek (max. 5
krabic s přilbami na sobě, jinak nezatížené, uložené min. 0,3 m od stěn, od zdrojů
tepla min. 1 m, 10 cm vzdálenost mezi podlahou a první policí, teplota 5-25 oC, relat.
vlhkost max. 65%, bez kontaktu se skladovanými oleji, kyselinami, snadno hořlavými
a chem. prostředky, chráněné před slunečními paprsky), si po dobu skladování
v záruce provádí dle svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti
v rozsahu dle této technické specifikace. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek
bude jejich výsledek akceptován prodávajícím jako relevantní podklad pro uplatnění
reklamace zbývajícího uloženého materiálu z dané dodávky, náklady na provedení
zkoušek a spotřebovaný materiál v případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí
prodávající.
/12/ Centrální zadavatel na přilbách, vydaných do používání, si po dobu
poskytnuté záruky na zachování ochranných balistických vlastností provádí podle
svého uvážení na svoje náklady zkoušky balistické odolnosti v rozsahu požadavku
zadání. V případě nevyhovujících výsledků zkoušek hradí náklady na provedení
zkoušek a spotřebovaný materiál prodávající.
/13/ Všechny vyžádané písemné podklady a protokoly předloží prodávající
v originálu nebo v dalším výtisku s platností originálu v českém jazyce nebo
v cizojazyčném originálu včetně překladu do češtiny. (zde se týká podkladů
předkládaných s dodávkou a případně dalších, které vyplynou z obsahu kupní
smlouvy).
VIII.
Další ujednání
/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od centrálního zadavatele nebo o
centrálním zadavateli a veřejném zadavateli či jejich zaměstnancích a
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu centrálního
zadavatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže
se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Prodávající je povinen 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 a v příloze č.
1 této smlouvy.
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/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá
právní vady ve smyslu ustanovení § 1920, občanského zákoníku.
/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a
/6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit centrálnímu zadavateli smluvní pokutu
ve výši 3% z fakturované ceny splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování
centrálním zadavatelem.
/8/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady
zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 občanského zákoníku. Bude-li
se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat
odpovědnosti u centrálního zadavatele za takto vzniklou škodu podle právních
předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody bude centrálním
zadavatelem poškozenému poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu
centrálnímu zadavateli plně uhradí.
/9/ Prodávající zabezpečí po skončení životnosti přileb balistických ochranných
s balistickým hledím NIJ III A tj. po uplynutí 10 let od převzetí dodávky bezúplatnou
ekologickou likvidaci jím dodaných přileb balistických ochranných s balistickým
hledím (ochranou líce) NIJ III A (až do výše celého dodaného množství).
Bezúplatnou ekologickou likvidaci se zavazuje provést na výzvu odběratele
k převzetí přileb balistických ochranných s balistickým hledím NIJ III A z místa plnění.
O převzetí výše uvedených přileb balistických k ekologické likvidaci je povinen
vyhotovit písemné potvrzení.
Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci firmy nebo změnám
vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se
prodávající o těchto skutečnostech v nejkratším možném termínu informovat
centrálního zadavatele a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace
balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.
10/ Prodávající předloží centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém
uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové
ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem
v jednom kalendářním roce. Prodávající předloží seznam subdodavatelů nejpozději
do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku
v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li subdodavatel formu akciové
společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem
předložení seznamu subdodavatelů. Za nesplnění této povinnosti uhradí prodávající
centrálnímu zadavateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, která je splatná do 30
dnů po jejím doručení centrálním zadavatelem.
/11/ Prodávající bude oprávněn propagovat svou společnost, zejména propagovat
své obchodní jméno, výrobky nebo předmět činnosti ve spojení s uzavřením a
realizací smlouvy pouze po předchozím písemném souhlasu centrálního zadavatele
s konkrétním způsobem propagace.
/12/ Na všech účetních a evidenčních dokladech, včetně dodatků kupní
smlouvy musí být přesné pojmenování nakupovaného majetku tj.:
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„Přilba ochranná balistická NIJ IIIA a velikost např. XL", „Hledí
balistické NIJ IIIA“, „Příslušenství přilby ochranné balistické (s uvedením
velikosti)“.
Za tímto názvem je připuštěno další bližší označení dle dodavatele.
Velikost přilby balistické může být: univerzální nebo: „M“, „L“, „XL“….
IX.
Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této
smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok centrálního
zadavatele a veřejných zadavatelů na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce
převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti
prodávajícího.
/3/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku,
které vůči prodávajícímu uplatňuje centrální zadavatel, vyřizuje za centrálního
zadavatele pověřený pracovník Správy logistického zabezpečené PP ČR.
/4/ Smluvní pokuty a náhradu škody, které je dle této smlouvy a dle občanského
zákoníku povinen zaplatit prodávající veřejnému zadavateli, vyřizuje za veřejného
zadavatele odpovědný pracovník veřejného zadavatele.
/5/ Centrální zadavatel 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 článku VIII odst.
/6/.

/6/ Centrální zadavatel 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,
Dojde k opakovanému nesplnění technických požadavků, nebo termínu
dodávky a to bez jakýchkoliv sankcí a dodávku neodebrat.

/7/ Prodávající je oprávněn odstoupit od té části předmětu plnění smlouvy, kde je
příslušný veřejný zadavatel v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data
splatnosti faktury.
/8/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.
/9/ 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
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plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními
orgány.
/10/ 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.
/11/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční
kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/12/ Prodávající je povinen upozornit centrálního zadavatele 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).
/13/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a
dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
/14/Prodávající je povinen sdělit veřejnému zadavateli informaci o splnění
podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.
/15/ 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.
/16/Prodávající ani centrální zadavatel nejsou bez předchozího písemního
souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této
smlouvy na třetí osobu.
/17/Součástí této smlouvy je příloha č.1 Adresy veřejných zadavatelů a příloha
č.2, Specifikace zboží a ceny.
/18/Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody
obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/19/Smlouva je vyhotovena v jedenácti stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž centrální zadavatel obdrží devět výtisků a prodávající dva výtisky.
/20/Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
V ………. dne………………..2014

V Praze dne.….………..……….2014

Ing. Vladimír Kaliba
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR
prodávající
(razítko, podpis)

centrální zadavatel
(razítko, podpis)
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