KUPNÍ SMLOUVA
č. kupujícího 013/2011
č. prodávajícího
uzavřená v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „obchodní zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
Článek I.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:
MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414
IČO:
00007064
DIČ:
CZ00007064
Bankovní spojení:
ČNB, pobočka Praha 1
Číslo účtu:
8908 – 881/0710
Zastoupená:
plk. Ing. Aloisem Sellnerem, náměstkem generálního ředitele
HZS ČR pro ekonomiku
Kontaktní osoba:
Ing. Květa Báňová
E-mail:
kveta.banova@ozol.izscr.cz
Telefon/Fax:
+420 950 795 135/+420 950 795 102
Odběratel a budoucí
MV-GŘ HZS ČR, Opravárenský závod Olomouc
uţivatel
(dále jen „kupující“)
a
Obchodní firma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jejímţ jménem jedná:

Gumárny Zubří, akciová společnost
Hamerská 9, 756 54 Zubří
00012122
CZ00012122
Dr. Pavel Vingrálek, předseda představenstva

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s. Nový Jičín
Číslo účtu:
1106851/0100
Kontaktní osoba:
Jiří Ţáček, DiS.
E-mail:
jiri.zacek@guzu.cz
Telefon:
+420 571 662 144
Fax:
+420 571 662 299
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl B, vloţka 111
(dále jen „prodávající“)
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Článek II.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu
zboţí, specifikované v čl. III. smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
zboţí.
2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 14.
července 2011, která byla vybrána na základě zadávacího řízení evidovaného pod
čj.: MV-56715/PO-PSM-2011.
Článek III.
Zboží, předání zboží, vady zboží
1. Předmětem této smlouvy je dodání náhradních dílů k ochranným maskám CM-4
a CM-5D (dále jen „zboţí“) v následujícím mnoţství:
–
–

Těsnění sedla komory OM CM – 4
Ventilek vydechovací CM – 4

92 500 ks
190 000 ks

2. Zboţí musí být způsobilé pro pouţití k obvyklému účelu a splňovat podmínky platných
technických, bezpečnostních, hygienických norem a právních předpisů České republiky.
3. Zboţí prodávající dodá kupujícímu dle výkresové dokumentace č. v. 100641/1007 F1
a č. v. 100641/1005 E1.
4. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článku
VI. této smlouvy.
5. O předání a převzetí zboţí bude prodávajícím vyhotoven protokol o předání a převzetí
zboţí (dále jen „protokol“) ve 3 (třech) vyhotoveních, který bude podepsán oběma
smluvními stranami. V protokolu bude potvrzeno mnoţství, komplexnost, neporušenost
obalů a údaje o datu a místě výroby zboţí. Kaţdá ze smluvních stran obdrţí po jednom
vyhotovení protokolu, třetí vyhotovení přiloţí prodávající k faktuře.
6. Za kupujícího oprávněna převzít zboţí pí Slavomíra Grolichová, tel: +420 950 795 137,
fax: +420 950 795 102, e-mail: slavomira.grolichova@ozol.izscr.cz
7. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboţí, pokud zboţí nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou, přičemţ v takovém případě kupující důvody odmítnutí
převzetí zboţí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od
původního termínu předání zboţí. Na následné předání zboţí se pouţijí ustanovení
odstavců 1 aţ 6.
8. Prodávající prohlašuje, ţe zboţí nemá právní vady ve smyslu § 433 a násl. obchodního
zákoníku.
Článek IV.
Doba a místo dodání, předání zboží
1. Prodávající je povinen dodat zboţí po předchozí dohodě v místě dodání zboţí nejpozději
do 30 dnů od podpisu této kupní smlouvy.
2. Místem dodání je MV – GŘ HZS ČR, Opravárenský závod Olomouc, Libušina ulice
601/105, 779 00 Olomouc 9.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboţí nejméně
5 pracovních dnů předem.
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4. Zboţí bude dodáno dnem převzetím zboţí oprávněnou osobou kupujícího po potvrzení
předávacího protokolu v místě dodání.
Článek V.
Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboţí uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboţí přechází na kupujícího okamţikem převzetí zboţí od
prodávajícího.
Článek VI.
Kupní cena a platební podmínky
1. Okamţikem uskutečnění dodávky zboţí v místě dodání vznikne prodávajícímu právo
fakturace podle skutečně dodaného a převzatého zboţí. Prodávající je povinen vystavit
fakturu nejpozději do 10 dnů od předání zboţí. Faktura musí obsahovat náleţitosti podle
§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Cena je stanovena ve výši:
Cena za těsnění sedla – 1 ks bez DPH
Cena za těsnění sedla – 92 500 ks bez DPH
Cena za ventilek vydechovací – 1 ks bez DPH
Cena za ventilek vydechovací – 190 000 ks bez DPH
Cena za ventilky a těsnění bez DPH
DPH 20 % činí:
Celková cena za ventilky a těsnění vč. DPH

14,50 Kč
1 341 250,00 Kč
14,50 Kč

2 755 000,00 Kč
4 096 250,00 Kč
819 250,00 Kč
4 915 500,00 Kč

(slovy: čtyřimilionydevětsetpatnácttisícpětsetkorunčeských)
přičemţ sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.
2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboţí
(dopravu do místa plnění, skladování, balné, atd.).
3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboţí
kupujícím.
4. Fakturu, kde jako odběratel bude uvedeno:
Odběratel: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupené
kontaktní adresa:
Příjemce: MV – GŘ HZS ČR, Opravárenský závod Olomouc, Libušina ul.
601/105,779 00 Olomouc 9
zašle prodávající ve dvou vyhotoveních na adresu příjemce.
5. Prodávající je povinen přiloţit k faktuře originál předávacího protokolu.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě
pochybností se má za to, ţe dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
7. Kupní cena se povaţuje za uhrazenou okamţikem odepsání fakturované kupní ceny
z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího uvedený v záhlaví této
smlouvy.
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8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboţí ve lhůtě splatnosti faktury, není
kupující povinen aţ do odstranění vady zboţí uhradit cenu zboţí. Okamţikem odstranění
vady zboţí začne běţet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboţí nebo
jeho části.
10. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náleţitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Prodávající je povinen nově vyhotovit fakturu. V takovém případě není kupující
v prodlení se zaplacením ceny zboţí. Okamţikem doručení nové faktury začne běţet
nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 (třiceti) kalendářních dnů. Prodávající je
povinen doručit kupujícímu novou fakturu do dvou pracovních dnů ode dne doručení
vrácené.
Článek VII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy
1. V případě nedodrţení termínu dodání a předání zboţí podle čl. III. a IV. ze strany
prodávajícího, v případě nepřevzetí zboţí ze strany kupujícího z důvodů vad zboţí
nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboţí je prodávající povinen
uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboţí bez DPH za
kaţdý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dluţné částky bez DPH dle příslušné
faktury za kaţdý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode
dne jejich uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího
řádně dodat zboţí.
5. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na
odstoupení od této smlouvy, se povaţuje zejména
a)

prodlení prodávajícího s dodáním zboţí o více neţ jeden měsíc;

b)

neodstranění vad zboţí ve lhůtě stanovené podle čl. VIII;

c)

postup prodávajícího při dodání zboţí v rozporu s pokyny kupujícího.

6. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, ţe
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umoţňují;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, ţe majetek prodávajícího
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.
7.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, ţe kupující bude v prodlení
s úhradou svých peněţitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší neţ 60
(šedesát) kalendářních dní.

8.

Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,
která počíná běţet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém
případě je prodávající povinen učinit jiţ jen takové úkony, bez nichţ by mohly být zájmy
kupujícího váţně ohroţeny.
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9.

Účinky kaţdého odstoupení od smlouvy nastávají okamţikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.
Článek VIII.
Záruka a sankce za její nedodržení

1.

Prodávající ručí za kvalitu zboţí dle této smlouvy po dobu 5 (pěti) let od data předání
kupujícímu.

2.

Reklamace vad musí být provedena bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu kupující
zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě faxem na č.: +420 571 662 299 nebo
e-mailem: jiri.zacek@guzu.cz Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen
odpovědět do 3 pracovních dnů od dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, ţe
souhlasí s termínem odstranění vad uvedeným v ohlášení.

3.

Odstraňování závad v záruční době bude řešeno výměnou vadného zboţí na nové
nejpozději do 30 dnů od dne ohlášení reklamace.

4.

V případě nedodrţení termínu odstranění vad dle odstavce 3 tohoto článku, je
prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za kaţdý, byť
i započatý den prodlení za kaţdých 50 kusů těsnění sedla nebo ventilku
vydechovacího.
Článek IX.
Ostatní ujednání

1.

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

2.

Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboţí dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení ceny zboţí, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to
zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

3.

Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním této smlouvy bez uvedení
vlastnoručních podpisů smluvních stran.
Článek X.
Závěrečná ustanovení

1.

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splnění prodávajícím svého
závazku.

2.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání
změn nebo rozsahu této smlouvy.

3.

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

4.

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

5.

Smluvní strany se zavazují, ţe veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy,
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušným českým soudem podle práva České republiky.

6.

Smluvní vztahy neupraveny touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky,
přednostně příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

7.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude vedená v českém jazyce.
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8.

Tato smlouva je vyhotovena v počtu 6 listů a v třech stejnopisech, z nichţ dva obdrţí
kupující a jeden prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny
stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

9.

Kaţdá ze smluvních stran prohlašuje, ţe tuto smlouvu uzavírá svobodně a váţně, ţe
povaţuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a ţe jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jeţ jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehoţ připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Zubří dne 18. července 2011

V Praze dne 20. července 2011

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

Vlastní ruční podpis
…………………………………..

Vlastní ruční podpis
………………………………………
plk. Ing. Alois Sellner
náměstek generálního ředitele HZS ČR

Gumárny Zubří, a. s.
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