KUPNÍ SMLOUVA
Název: Modemy G.SHDSL
Číslo: 2011-12-06-03
(podle § 409 a násl. obchodního zákoníku)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění:

Prodávající

COMAR NetLine, spol. s r.o.

Sídlo – místo podnikání
osoba oprávněná jednat (s funkcí)
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
Zapsán
Kontakt.osoba + telefon + e-mail

Brno, Hudcova 78b, čp. 532, okres Brno-město, PSČ 612 00

Kupující

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Sídlo

Nádražní 2, 30628 Plzeň
ing. Pavel Kronďák,
vedoucí odboru informačních a komunikačních technologií
75151529
ČNB
8246881 / 0710
974 321270
974321288
oiktplz@mvcr.cz
Jiří Flax 724 347 873
a
Karel Rypl 602 135 046

Osoba oprávněná jednat
IČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Fax
e-mail
Oprávněná osoba převzít
I.
Místo plnění (dodávky)
Termín plnění

Stanislav Mařák - jednatel
25512056
25512056CZ
Citibank
5002430007/2600
541513391
541513392
Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 28969
Stanislav Mařák, 604258618, smarak@comar.cz

Místo, termín a předmět plnění, kupní cena a záruční doba

Policie ČR, Anglické nábřeží 7, 301 00 Plzeň (telefonicky předjednat – p. Flax 724 347 873) !
14 dnů

1. PATTON 3202/8W
Množství: 8 ks

DPH: 20%

Záruka: 24 měsíců

Cena/kus bez DPH: 12 080,00 CZK
Celkem bez DPH: 96 640,00 CZK
PZLO*/kus bez DPH: 0,00 CZK
PZLO* bez DPH: 0,00 CZK
Cena/kus s DPH vč. PZLO: 14 496,00 CZK Celkem s DPH vč. PZLO: 115 968,00 CZK

Celková cena s DPH vč. PZLO: 115 968,00 CZK
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II.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Celková cena uvedená ve smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran a je konečná a nepřekročitelná pro předmět plnění
(dále jen PP) podle specifikace ve smlouvě. Celková cena zahrnuje veškeré náklady včetně nákladů spojených s celními
poplatky, dopravou do místa přejímky a ekologickou likvidací - PZLO.
Prodávající má právo fakturovat PP po jeho převzetí a potvrzení dodacího listu, předávacího/přejímacího protokolu nebo
akceptačního protokolu (dále jen „DL“) oprávněným zástupcem kupujícího v místě plnění.
Prodávající je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a kupujícímu předat fakturu ve dvojím vyhotovení. Faktura musí
obsahovat všechny náležitostí daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a dále v návaznosti dle § 13a obchodního zákoníku.
Společně s fakturami prodávající dodá kopii DL podepsaného pověřenými zástupci obou smluvních stran.
Kupující je povinen uhradit fakturovanou částku v době splatnosti faktury, která je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne
doručení faktury. Prodávající je povinen doručit fakturu kupujícímu na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,
Nádražní ul. č.2, PSČ 306 28 Plzeň. Osobní doručení faktury je možné.
Kupující je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného
DL, nebo která obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh či množství PP než dohodnuté ve smlouvě s tím, že doba splatnosti
nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení kupujícímu.
Uhrazením kupní ceny se rozumí odepsání finanční částky ve výši celkové ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu
prodávajícího.

III.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

2.

Dodání PP

Prodávající se zavazuje, že dodaný PP bude nový a nepoužívaný, věcně a právně bezvadný, tj. nezatížený právy třetích osob a
odpovídající předpisům a normám platným v České republice.
Dodání PP bude uskutečněno v příslušném termínu plnění, přičemž termín plnění se počítá od uzavření kupní smlouvy.
Prodávající je povinen předjednat min. 48 hod. předem s kupujícím předání PP.
Dílčí dodávka předmětu plnění smlouvy a dílčí fakturace se nepřipouštějí.
V případě, že pro uplatnění reklamace nestačí dodací list s touto smlouvou, musí být ke každému zařízení – samostatnému
funkčnímu celku PP, přiložen záruční list potvrzený prodávajícím, přičemž záruční list musí být předán samostatně mimo
zabalené techniky - bez tohoto dokladu nelze předmět plnění převzít!
Za podstatné porušení smlouvy je považováno prodlení s dodáním PP o více jak 5 dní po termínu plnění. Po této lhůtě je kupující
oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit – bez jakýchkoliv sankcí ze strany prodávajícího.

IV.
1.

Platební podmínky a fakturace

Sankce

V případě prodlení s úhradou faktury se smluvní strany dohodly, že kupující uhradí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním PP se smluvní strany dohodly, že prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny PP včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

V.

Přechod vlastnictví a nebezpečí škody

1.
2.
3.

Kupující se stává vlastníkem PP od data proplacení faktury.
Kupující je oprávněn PP používat od data jeho převzetí a potvrzeni DL.
Nebezpečí škody na PP přechází na kupujícího převzetím PP.

1.

Prodávající poskytuje na PP specifikovaný ve smlouvě záruku na bezvadnou funkci v délce trvání příslušné záruky, přičemž
záruční doba začíná běžet ode dne převzetí PP kupujícím.
Prodávající se zavazuje v záruční době bezplatně odstranit vady PP do 14 dnů od podání zprávy, nedovolí-li charakter vady PP
v daném termínu opravit, je prodávající povinen tento PP nahradit shodným novým PP (vyzvednout i doručit na vlastní
náklady).

VI.

2.

VII.
1.
2.
3.

Záruční podmínky

Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou smluvních stran a to pouze formou písemných dodatků ke smlouvě.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží po jednom výtisku.
Platnost a účinnost nastává podpisem smlouvy.

Prodávající :

Kupující :
Ing. Pavel Kronďák
vedoucí odb. informačních a komunikačních technologií
Česká republika - Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

Stanislav Mařák - jednatel
Datum :

razítko

Datum :

str. 2

