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Kupní smlouva (pro část C) - návrh
uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) níţe uvedeného dne, měsíce
a roku mezi těmito smluvními stranami

Kupující:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem:
zastoupen:

Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Bc. Davidem Pšeničkou,
vedoucím odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR
Nádraţní 16, 150 05, Praha 5
00007064
CZ00007064
ČNB Praha
5504881/0710
david.psenicka@pcr.cz
974843201
974843227

doručovací adresa:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
email:
telefon:
fax:
(dále jen „kupující“)
a
Prodávající:

xxxxxxxxxxx

se sídlem:
xxxxxxxxxxx
zastoupen:
xxxxxxxxxxx
IČO:
xxxxxxxxxxx
DIČ:
xxxxxxxxxxx
telefon:
xxxxxxxxxxx
email:
xxxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u xxxxxxxxx soudu v xxxxx, spisová značka xxxxxx
(dále jen: „prodávající“)

Kupující a prodávající (dále jen „smluvní strany“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen
„smlouva“) na základě nabídky prodávajícího, podané dne xxxxxxxx, v rámci veřejné
zakázky „Hudební nástroje - část C“.
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PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu následující hudební
nástroje:
 Lesní roh ALEXANDER 103 Goldbrass – 1 kus
s poţadovanými parametry: nástroj musí mít odnímatelný korpus (detachable bell),
lakování (lacquering), pouzdro Brasil Gig – Bag MB1L, nátrubek Alexander 8M gold,
set olejů, kůţe (handguard).
 Trubka Bach 180 - 43G ML 1 kus
s poţadovanými parametry: ladění A = 442 Hz, nátrubek Bach 1 1/2 C gold, pevný
originální obal Bach.
 Bastrombon Bach Stradivarius 50T3 G – 1 kus
s poţadovanými parametry: velikost korpusu 9,5“, tělo s dvěma ventily Thayer,
standartní sníţec, originál letecké pouzdro Bach, trombone hand suport
Kühnl&Hoyer, Bass trombone case Geva, nátrubek Rath CB1B gold, vytěrák sníţce,
vytěrák nátrubku, sada mazadel pro bastrombon.
 Tuba B Opera cylindrová CBB 883-5-ZR - 2 kusy
s poţadovanými parametry: zlatomosazný ozvučník s pakfongovým věncem,
holandské tlakadlo s vrchními pruţinami, eso tombakové, nátrubek Vincent Bach 18 –
pozlacený 1 kus, nátrubek Miraphone Theinert solo TU 39, originál pevné pouzdro
1 kus, lehké pouzdro zn. Roubal 1 kus.
 Lesní roh Yamaha YHR – 322II (jednolesnice v B ladění) – 1 kus
s poţadovanými parametry: originální pevné pouzdro Yamaha, nátrubek Vincent
Bach 10 – stříbrný, sada k údrţbě lesního rohu Yamaha Horn Maintenance.
 Klávesy Yamaha Tyros 5 61 – 1 kus
s poţadovanými parametry: počet kláves 61, obal na klávesy Yamaha SCC T 561,
Sustain pedál Yamaha FC 4 A, stojan na klávesy Ultimate AX PROS.
(dále jen „nástroje“).
2. Prodávající se zavazuje, ţe před dodáním a v předem dohodnutém termínu umoţní
odborné vyzkoušení nástrojů (dále jen „uţivatelská zkouška“) profesionálními
hudebníky HHS a PČR.
3. V rámci uţivatelské zkoušky
a)

lesního rohu Alexander, která bude provedena u výrobce, musí být k dispozici
všechny poptávané komponenty.

b)

trubky, která bude provedena v místě plnění Praha, musí být k dispozici
minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.

c)

bastrombonu, která bude provedena v centrálním skladu výrobce, musí být
k dispozici minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.

d)

2 kusů tub, která bude provedena u výrobce, musí být k dispozici všechny
poptávané komponenty.

e)

lesní rohu Yamaha, která bude provedena v místě plnění Praha, musí být
k dispozici minimálně 2 kusy uvedeného hudebního nástroje.

f)

kláves, která bude provedena v místě plnění Praha, musí být k dispozici
všechny poptávané komponenty.
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4. V případě technických a uměleckých nedostatků nástroje je prodávající povinen do
30 dnů určené komponenty vyměnit.
5. Předmětem této smlouvy je taktéţ:
 seřízení nástrojů
 provádění servisu po dobu záruční doby u výrobce anebo v servisním
středisku schváleném výrobcem na území ČR
 veškeré další činnosti podmiňující uvedení nástrojů do provozu a zajištění
jejich řádné funkčnosti.
6. Kupující se zavazuje prodávajícímu za nástroje zaplatit smluvenou kupní cenu.
7. Prodávající prohlašuje, ţe předmět smlouvy bude realizován řádně a včas,
bez faktických či právních vad.
8. Zjistí-li kupující, ţe kterýkoli z nástrojů je starý, pouţívaný, nefunkční, renovovaný,
nekompletní, neodpovídá I. jakosti, nejsou předloţeny doklady k předmětu smlouvy,
odmítne převzetí s přesným označením vad.
TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termín dodání zboţí je na vyzvání, nejpozději však do 30. 11. 2016 včetně vystavení
a doručení faktury.
2. Místem plnění je zkušebna Hudby Hradní stráţe a Policie ČR, Bubenečská 20,
Praha 6 - Dejvice.
3. Osoba oprávněná k převzetí zboţí a podepsání předávacího protokolu je xxxxxxx

/doplní kupující před podpisem smlouvy/.
4. Vlastnické právo k nástrojům přechází na kupujícího okamţikem jejich předání
a převzetí.
KUPNÍ CENA
1. Kupní cena bez DPH za nástroje je xxxxxx Kč
2. DPH ve výši 21% za nástroje je xxxxxxxxxxx Kč
Kupní cena s DPH za nástroje je xxxxxxxxxxxxxx Kč (celková kupní cena)
Podrobná kalkulace celkové kupní ceny je v příloze č. 1 této smlouvy.- (vytvoří
uchazeč).
3. Součástí celkové kupní ceny jsou veškerá plnění, která se na základě této smlouvy
prodávající zavázal poskytnout kupujícímu (zejména dopravné, balné, clo). Celkovou
kupní cenu je moţné měnit pouze v případě změny zákonných sazeb DPH.
4. Celková kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Zahrnuje zejména
veškeré náklady spojené s přepravou nástrojů, s pojištěním pro transport a
s dodáním nástrojů do domu.
5. Podmínkou pro vznik oprávnění prodávajícího vystavit daňový doklad (dále jen
„faktura“) za poskytnutí plnění podle této smlouvy je podpis příslušných předávacích
dokumentů smluvními stranami, tj. předávací protokol. Jakékoliv předání a převzetí
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dílčího plnění či průvodní dokumentace bude provedeno pouze na základě
předávacího protokolu.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Platba za plnění předmětu smlouvy bude realizována v korunách českých
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury.
2. Faktura musí splňovat poţadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 občanského zákoníku.
Kromě těchto náleţitostí bude faktura obsahovat číslo smlouvy, registrační číslo
projektu 014V131006001 a název: SLZ PP – Hudební nástroje – HHS a PČR,
označení bankovního účtu prodávajícího a označení příjemce faktury (Policejní
prezidium ČR, P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5). Kaţdá faktura bude vyhotovena ve
dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).
3. Společně s fakturou prodávající dodá originál předávacího podkladu nebo dodacích
listů podepsané pověřenými zástupci kupujícího.
4. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícímu na adresu uvedenou ve smlouvě. Účtovaná částka se povaţuje
za uhrazenou okamţikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu
kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
5. Kupující poţaduje doručení faktury do 30. listopadu 2016. Při doruční po tomto
termínu nelze fakturu proplatit v daném kalendářním roce a splatnost bude stanovena
na 60 dnů ode dne doručení kupujícímu.
6. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu,
která neobsahuje náleţitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje
nesprávné cenové údaje nebo není doručena v poţadovaném mnoţství výtisků, a to
s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen
do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácenou fakturu opravit nebo vyhotovit
novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běţet lhůta splatnosti. Nová lhůta
v původní délce splatnosti běţí znovu ode dne prokazatelného doručení opravené
nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se povaţuje za vrácenou ve lhůtě
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téţe lhůtě i doručena
prodávajícímu.
7. Zálohové platby kupující neposkytuje a dílčí fakturace není povolena.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1. Prodávající garantuje, ţe předmět plnění bude mít vlastnosti a bude fungovat
v souladu s poţadavky kupujícího uvedenými v zadávací dokumentaci výběrového
řízení a ve smlouvě.
2. Prodávající je povinen odstranit vady předmětu plnění, jeţ bude mít předmět plnění
v době jeho předání kupujícímu, a dále vady, které se na předmětu plnění vyskytnou
v průběhu záruční doby.
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3. Délka záruční doby xx měsíců. Záruka se nevztahuje na případ poškození předmětu
smlouvy nevhodným pouţíváním resp. na poškození způsobené pádem, násilnými
neodbornými zásahy do mechaniky a podobně.
4. Záruční doba začíná běţet ode dne převzetí předmětu plnění bez vad a nedodělků.
5. Záruční doba se prodluţuje o dobu, po kterou měl předmět plnění vadu bránící jeho
řádnému uţívání kupujícím.
6. Poskytnutá záruka se vztahuje na všechny části předmětu plnění včetně jeho
příslušenství.
7. Záruka se vztahuje na funkčnost předmětu plnění, jakoţ i na jeho vlastnosti
poţadované kupujícím.
8. Veškeré zjištěné nedostatky a vady předmětu plnění, které se vyskytnou v záruční
době, je prodávající povinen bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejich
oznámení kupujícím.
9. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu, která mu vznikne z titulu neodstranění
vady na předmětu plnění ve sjednaném termínu.

SANKCE
 Prodávající je oprávněn poţadovat na kupujícím zákonný úrok z prodlení
za nedodrţení termínu splatnosti faktury z oprávněně fakturované částky včetně daně
z přidané hodnoty za kaţdý i započatý den prodlení do zaplacení.
 Kupující je oprávněn poţadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodrţení
termínu plnění podle smlouvy, za kaţdý jednotlivý nedostatek a kaţdou jednotlivou
vadu, za nedodrţení lhůty pro odstranění nedostatků a vad předmětu plnění, a to
ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění včetně daně z přidané hodnoty
za kaţdý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné straně doručena oprávněnou stranou písemná výzva k jejich zaplacení,
a to na bankovní účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., ţe uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběţné uplatnění jiné smluvní pokuty).
 Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo druhé smluvní strany
na odstoupení od smlouvy, se povaţuje:
a) na straně prodávajícího prodlení s plněním podle smlouvy delší neţ 15 dnů
ode dne, kdy plnění mělo být poskytnuto;
b) na straně kupujícího prodlení s úhradou faktury delší neţ 30dnů ode dne
termínu splatnosti.
2. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ţe:

Příloha č. 6 č.j.: PPR-8047-4/ČJ-2016-990656
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umoţnují,
b) prodávající vstoupil do likvidace.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k naplnění
účelu smlouvy.
2. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy
včetně příloh na profilu zadavatele www.zakazky.mvcr.cz.
3. Prodávající bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího
a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.
4. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového
vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
5. Ţádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství. Kupující je tak
oprávněn znění smlouvy v plném rozsahu zpřístupnit třetí osobě nebo na základě
vlastního rozhodnutí zveřejnit.
6. Prodávající je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém
došlo k zaplacení kupní ceny, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Prodávající je povinen umoţnit kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu
této smlouvy ze strany kupujícího a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly
a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené
smlouvou se řídí platnými právními předpisy.
3. Spory smluvních stran vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny
příslušnými obecnými soudy České republiky.
4. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je moţné činit výhradně formou písemných
a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními
stranami.
5. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího
nepostoupí smlouvu ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.
6. Smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichţ kupující obdrţí po jejich podpisu
tři vyhotovení a prodávající jedno.
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7. Smluvní strany prohlašují, ţe si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí
a ţe byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho
připojují své podpisy.
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – podrobná kalkulace Celkové kupní ceny

V Praze dne

V ………… dne

za kupujícího

za prodávajícího

Bc. David Pšenička
vedoucí
odboru movitého majetku
SLZ PP ČR

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

