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1. Předmět a plnění veřejné zakázky
1.1

Specifikace předmětu
Předmět plnění: 8.000 ks nábojů:
- 4. 000 ks nábojů SWISS ráže .308 Winchester. P Tactical 10,6 g Solid FN

- 4. 000 ks nábojů SWISS ráže .308 Winchester AP 12,7 g FMJHC

(dále i „náboje“ nebo „zboží“).
CPV : 35331000-3
1.2

Plnění
Předmětem plnění zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží splňujícího
všechny podmínky stanovené zadávací dokumentací.

1.3

Doba plnění:

nejpozději do 29. 10. 2021

Místo plnění:

Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, Oddělení
majetku ve zvláštním režimu, Skupina výzbrojního majetku,
Znojmo

Technická specifikace veřejné zakázky
Podrobný technický popis - vlastnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 (Technická
specifikace) této zadávací dokumentace.

1.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem: 968.595,04 Kč bez DPH
(1.172.000,- Kč včetně 21% DPH).

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
2.1

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění podle druhu zboží (zaokrouhleno
max. na dvě (2) desetinná místa):
-

cena za 1 kus bez DPH, DPH a včetně DPH,

-

cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré ostatní náklady související s plněním závazku
dodavatele, tj. balné, náklady na dopravu (při přepravě musí dodavatel zajistit takové
podmínky, aby nedošlo ke znehodnocení nebo ztrátě výrobků) do místa plnění a další
náklady související s dodáním zboží.
2.2

Nabídková cena bude zpracovaná formou tabulky, která je uvedená v příloze č. 1 (Krycí
list nabídky) ZD.
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2.3

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit.
Nabídková cena je včetně dopravného a balného.

2.4

Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3. Záruční a pozáruční podmínky
3.1

3.2

Zadavatel požaduje potvrdit a garantovat záruční a pozáruční podmínky v kupní
smlouvě:
•

Záruční doba v délce minimálně 36 měsíců ode dne převzetí zboží,

•

Požadavek životnosti nábojů minimálně 60 měsíců ode dne převzetí zboží.

Účastník může nabídnout výhodnější záruční podmínky.

4. Obchodní a platební podmínky
4.1

Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru kupní smlouvy, který
je přílohou č. 3 ZD.

4.2

Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky
5.1

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

5.2

Nabídky budou zpracovány v českém jazyce (u účastníků se sídlem ve Slovenské
republice i jazyk slovenský a s výjimkou prospektů a reklamních materiálů). Doklad
zhotovený v cizím jazyce se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel
pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného
překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce lze
předložit bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této
zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní
nepřihlíží.

5.3

Nabídka musí být napsána čitelně, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo
přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě účastníkem parafovány.
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Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat
vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.
5.4

Nabídku je možné podat pouze elektronicky, přes Národní elektronický nástroj (dále
jen „NEN“). Adresa URL: https://nen.nipez.cz/profil/MVCR

5.5

Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání nabídky elektronickými
prostředky prostřednictvím NEN jsou dostupné pod odkazem: https://nen.nipez.cz
v sekci „Uživatelské příručky“.
Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese
https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si s dostatečným předstihem před podáním
nabídky v referenčním prostředí v NEN, na adrese: https://nen-ref.nipez.cz provedli test
kompatibility v sekci „Ověření kompatibility mého zařízení“, neboť registrace není
okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

5.6

Dodavatel, který hodlá podat nabídku v předmětném zadávacím řízení, provede
před podáním nabídky svou registraci v NEN. Zadavatel upozorňuje dodavatele,
že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN.

5.7

Šifrování nabídky – zadavatel požaduje, aby nabídka byla šifrována pomocí
veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování), který je ke stažení u ZD k tomuto
zadávacímu řízení na adrese https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
V případě zašifrování jiným certifikátem bude na nabídku dodavatele pohlíženo, jako
by nebyla podána.

5.8

Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem požadované
doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní
materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které přímo požaduje zadavatel
v zadávacích podmínkách.

5.9

Lhůta pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 08:15 hod., dne 24. 2. 2021. Nabídka
se podává
prostřednictvím
elektronického
nástroje
NEN
na
URL:
https://nen.nipez.cz/profil/MVCR
Nabídka musí být označena názvem veřejné zakázky, ke které je podávána: „Náboje
SWISS ráže .308 Winchester“.

5.10

Otevírání nabídek
Otevíráním nabídek se rozumí zpřístupnění jejich obsahu zadavateli.
Nabídky mohou být podávány pouze v elektronické podobě, jejich otevírání se proto
nemají právo účastnit účastníci zadávacího řízení, otevírání nabídek tedy nebude
veřejné.
Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tedy po datu
24. 2. 2021, po 08:15 hod.
4
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6. Členění a obsah nabídky a další informace
6.1

Krycí list
Pro sestavení krycího listu nabídky účastník použije vzor formuláře „Krycí list
nabídky“, který je uveden v příloze č. 1 ZD.
Zadavatel požaduje v krycím listě předložit hodnoty následujících ukazatelů formou
doplnění identifikačních a kontaktních údajů a tabulku s nabídkovou cenou
(zaokrouhleno max. na dvě (2) desetinná místa).

6.2

Obsah nabídky
V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 2 ZD, budou uvedeny všechny požadované
části nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3

Doklady o splnění kvalifikace
Splnění profesní způsobilosti účastník prokáže předložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje.

6.4

Další doklady k podmínkám účasti požadované v nabídce
Účastník v nabídce uvede/doloží:
•

Účastník musí garantovat, že nabízené náboje zajišťují bezpečnou a spolehlivou
funkci v odstřelovačských puškách Acuraccy International ráže 308 Winchester.

•

Účastník musí garantovat bezpečnou a spolehlivou funkci nabízených nábojů
v klimatických podmínkách od -20°C do +50°C.

•

Účastník musí doložit dokumentaci, kterou prokáže shodu nabízených nábojů
s výrobní dokumentací.

•

Účastník musí uvést skladovací podmínky, při kterých bude garantována
bezpečná a spolehlivá funkce nabízených nábojů po převzetí zadavatelem
během záruky.

•

Součástí nabídky musí být technický popis, určení nábojů a garantované
balistické parametry v českém jazyce:
-

Technické podmínky výrobku

-

Technický popis výrobku a návod k používání

-

Certifikáty, atesty, protokoly ze zkoušek (jak byl výrobek zkoušen).

V případě změny označení jednotlivých položek dle specifikace (například z důvodu
zlepšení vlastností výrobků nebo inovací), je účastník povinen na toto v rámci nabídky
upozornit.
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6.5

Předložený závazný vzor kupní smlouvy
Zadavatel požaduje doplnit údaje, kde je uvedeno: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
a potvrdit zejména následující podmínky v závazném vzoru smlouvy:
•
•
•
•

termín a místo plnění veřejné zakázky dle bodu 1.2 ZD
záruční podmínky dle bodu 3.1 ZD
identifikační údaje účastníka v čl. 1. – Smluvní strany
výši nabídkové ceny v čl. 6. – Kupní cena

Přílohy ke kupní smlouvě:
Účastník vyhotoví přílohu č. 1 ke kupní smlouvě (Specifikace zboží a ceny), ve které
uvede u specifikace zboží konkrétní obchodní označení, u specifikace ceny uvede údaje
podle vzoru z přílohy č. 1 ZD.

7.

Způsob hodnocení nabídek
Jednotlivé nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž
jediným kritériem hodnocení bude při splnění podmínek zadání nejnižší celková
nabídková cena včetně DPH.

8. Průběh zadávacího řízení
8.1

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůty

8.2

Vysvětlení zadávací dokumentace
Dodavatel je oprávněn písemně požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná
žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději
ve lhůtě stanovené, tj. nejméně čtyř (4) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání
nabídek, jinak není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že zadavatel zašle znění dotazu spolu s odpovědí
(bez identifikace tazatele) pouze všem dodavatelům, kterým byla odeslána výzva
k podání nabídky a dodavateli, který dotaz vznesl (tazateli). Současně zadavatel
uveřejnění znění dotazu spolu s odpovědí na profilu zadavatele (bez identifikace
tazatele) v NEN, na úvodní straně veřejné zakázky, v rámci osnovy v položce
„Vysvětlení zadávací dokumentace“ řazeno a značeno pod kódovou řadou 001,
002, 003…, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.
V případě změny nebo doplnění zadávací dokumentace zadavatelem je zadavatel
zašle všem dodavatelům, kterým zaslal výzvu k podání nabídky - vysvětlení
zadávací dokumentace a současně je zadavatel zveřejní na profilu zadavatele
v NEN, na úvodní straně veřejné zakázky, v rámci osnovy v položce „Zadávací
dokumentace“, je tedy nutné profil zadavatele průběžně sledovat.

8.3

Komunikace v průběhu zadávacího řízení
6
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Zadavatel bude během zadávacího řízení s dodavateli písemně komunikovat pouze
v elektronické podobě. Objasnění, změny a doplnění zadávací dokumentace bude
zveřejňovat na profilu zadavatele. Zadavatel proto dodavatelům doporučuje, průběžně
sledovat stav zadávacího řízení na profilu zadavatele.
Zadavatel zdůrazňuje, že při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové
schránky je dokument doručen již dodáním do datové schránky adresáta.
Zadavatel dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016
Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů,
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody, při
komunikaci uskutečňované prostřednictvím elektronického nástroje (profilu zadavatele)
je dokument doručen již okamžikem přijetí datové zprávy na elektronickou adresu
adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

9.

Další
Oznámení o výběru dodavatele, bude uveřejněno na profilu zadavatele a rovněž bude
zasláno všem účastníkům zadávacího řízení, kteří podali nabídku včas.

10. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 – Obsah nabídky
Příloha č. 3 – Závazný vzor kupní smlouvy
Příloha č. 4 – Technická specifikace

11. Schválení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace byla schválena dne

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Ing. Martin Šlemer
10.02.2021 14:00:24
Digitálně podepsal:
Ing. Martin Šlemer
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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Krycí list nabídky

„Náboje SWISS ráže .308 Winchester“
Název, právní forma účastníka:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Účastník prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak,
jak je požadováno v zadávací dokumentaci.
Účastník prohlašuje, že jím předložená nabídka obsahuje veškeré dokumenty požadované
zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-39142-6/ČJ-2020-990640.
Účastník prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které
jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.
Účastník prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j.
PPR-39142-6/ČJ-2020-990640 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.
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Účastník vyplní tabulku – nabídková cena:

Počet
kusů
náboj SWISS ráže .308 Winchester
P Tactical 10,6 g Solid FN

4.000

náboj SWISS ráže .308 Winchester
AP 12,7 g FMJHC

4.000

Cena Kč
za 1 kus
bez DPH

DPH za 1
kus

Celková cena za požadovaný počet ks
Pozn.: hodnota označena šedivou barvou bude hodnocena

9

Cena Kč
za 1 kus
s DPH

Cena Kč
celkem
bez DPH

DPH celkem

Cena Kč celkem
s DPH

Příloha č. 2 k č.j. PPR-39142-6/ČJ-2020-990640

Obsah nabídky

1. Krycí list nabídky

listy od ....... do .......

2. Obsah nabídky

listy od ....... do .......

3. Doklady o splnění kvalifikace

listy od ....... do .......

4. Další dokumenty

listy od ....... do .......

5. Závazný vzor kupní smlouvy

listy od ....... do .......
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Závazný vzor kupní smlouvy

Č.j. PPR-39142/ČJ-2020-990640
„Náboje SWISS ráže .308 Winchester“

Čl. 1. Smluvní strany
/1/ Kupující:
Kupující:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
974 835 653
pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně
a
/2/ Prodávající:
Prodávající:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsán:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
v obchodním rejstříku [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé
(kupující a prodávající dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)
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u z a v í r a j í
podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele
v souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů
tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)
Čl. 2. Předmět smlouvy
/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v čl. 3 této
smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo.
/2/ Kupující řádně dodané zboží převezme a zaplatí za něj prodávajícímu sjednanou kupní
cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvu.

Čl. 3. Zboží
/1/ Zbožím se rozumí dodávka 8.000 ks nábojů SWISS ráže .308:
- 4.000 kusů P Tactical 10,6 g Solid FN,
- 4.000 kusů AP 12,7 g FMJHC.

(dále též „náboje“, nebo „zboží“).

/2/ Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která
je nedílnou součástí této smlouvy.
/3/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, náboje od každého druhu musí být
dodány v jedné výrobní sérii a kupující bude jeho prvním uživatelem.
/4/ Prodávající garantuje, že nabízené náboje zajišťují bezpečnou a spolehlivou funkci
v odstřelovačských puškách Acuraccy International ráže 308 Winchester a bezpečnou
a spolehlivou funkci nabízených nábojů v klimatických podmínkách od -20°C do +50°C.
/5/ Případné následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma smluvními stranami.

Čl. 4. Doba a místo plnění
/1/ Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu do 29. 10. 2021.
/2/ Místo plnění zboží je na adrese:
Policejního prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Oddělení majetku ve zvláštním režimu
Skupina výzbrojního majetku
P. O. BOX 5
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669 03 Znojmo
(GPS: [!DOPLNÍ KUPUJÍCÍ!])

Čl. 5. Dodání a převzetí zboží
/1/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího e-mailem a telefonicky o termínu dodání
zboží nejméně pět (5) pracovních dnů předem:
tel.:
e-mail:

[!DOPLNÍ KUPUJÍCÍ!]
[!DOPLNÍ KUPUJÍCÍ!]

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení dodacího listu v místě plnění.
/3/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení
bude podepsáno oběma smluvními stranami, prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující
obdrží jedno (1) vyhotovení. Jedno vyhotovení dodacího listu následně přiloží prodávající
k daňovému dokladu (dále jen „faktura“). K podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn
vedoucí skladu nebo jím pověřený pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního
prezidia ČR. Dodací list a faktura budou vyhotoveny v českém jazyce.
/4/ Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
/5/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.
/6/ Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
/7/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu do pěti (5)
pracovních dnů od převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění a prověření.
/8/ Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.
/9/ Prodávající předá kupujícímu současně s dodávkou základní technické, balistické
a bezpečnostní údaje a to u každého druhu nábojů.
/10/ Balení nábojů musí zajistit jejich přepravní a manipulační bezpečnost a dále dostatečnou
ochranu při transportu a skladování.
Čl. 6. Kupní cena
/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné
změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takováto změna smlouvy není důvodem
k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 12. odst. /7/ této smlouvy.
/2/ Celková cena za zboží činí:
a) bez DPH:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých),
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b) DPH 21 %:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých),

c) včetně DPH:

[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] Kč
(slovy: [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!] korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy
zejména balné a náklady na dopravu.
/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny) této smlouvy.

Čl. 7. Platební podmínky
/1/ Prodávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě
potvrzeného dodacího listu kupujícím.
/2/ Prodávající se zavazuje vystavit fakturu na:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
/3/ Prodávající zašle fakturu na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů
po dodání zboží.
Poštovní adresa kupujícího:
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P. O. BOX 5
669 03 Znojmo
/4/ Každá faktura bude prodávajícím vyhotovena ve dvou (2) výtiscích (1 originál + 1 kopie)
a přílohou faktury bude originál potvrzeného dodacího listu oběma smluvními stranami. Dále
prodávající zašle kopii faktury přes e-mail na pp.ovz@pcr.cz do čtrnácti (14) dnů ode dne
zdanitelného plnění.
/5/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:
a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
b) číslo jednací této smlouvy.
/6/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
jejího prokazatelného doručení kupujícímu na poštovní adresu dle odst. /3/ tohoto článku.
Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28.
února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu.
Nebude-li faktura doručena kupujícímu v souladu s touto smlouvou, neběží lhůta splatnosti
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a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního
volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
/7/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která
není vystavena v souladu s touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové
údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet uvedený na
faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením
důvodu vrácení. Prodávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů
ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné,
aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.
/8/ Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není
povinen až do jejího odstranění uhradit cenu vadného zboží. Okamžikem odstranění vady zboží
začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
prodávajícího.
/10/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky
z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
/11/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

Čl. 8. Záruka na jakost
/1/ Prodávající ručí za kvalitu zboží po dobu [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ! min. 36] měsíců
a životnost nábojů [!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ! min. 60] měsíců ode dne převzetí pověřeným
zástupcem kupujícího.
/2/ Kupující je oprávněn oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění a prověření a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
zboží, dle své volby, kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen popsat vadu
nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde
se projevila. Kupující oznámí prodávajícímu vadu datovou zprávou nebo e-mailem.
/3/ Adresa servisního místa v ČR pro uplatnění reklamace nebo vady výrobku: [!DOPLNÍ
PRODÁVAJÍCÍ!].
/4/ V případě, že kupující uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se prodávající odstranit
reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů po písemném oznámení vady kupujícím.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující uplatní nárok
na odstranění vady datovou zprávou nebo e-mailem.
/5/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady,
na které se vztahuje záruka.
/6/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny Správou logistického zabezpečení Policejního
prezidia České republiky, případně jinými pověřenými pracovníky kupujícího.
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Čl. 9. Další povinnosti prodávajícího
/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 zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.
/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/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu
ustanovení § 1920 občanského zákoníku.
/6/ 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.
/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“)
provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle ustanovení § 81
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.
/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající 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, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).
/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.
/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku
kupujícího vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení
16
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její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této 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.
/14/ 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 kupujícího za takto
vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od občanského zákoníku a náhrada škody
bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.
/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona
č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů
a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích
návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.
/16/ Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší práva třetích osob,
která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv
a práv průmyslového vlastnictví. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu uhradí veškeré
případné náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které kupujícímu
vzniknou v důsledku uplatnění těchto práv třetích osob vůči kupujícímu v souvislosti porušením
výše uvedené povinnosti prodávajícího.

Čl. 10. Sankce
/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu
podle ustanovení čl. 4. odst. /1/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši
0,05 % z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, nejméně však 500,- Kč (slovy: pět
set korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž cena zboží je specifikována
v ustanovení čl. 6. této smlouvy.
/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena
v termínu podle ustanovení dle čl. 7. odst. /3/ této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu
ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo
fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. 6. této smlouvy.
/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7. odst. /6/ této
smlouvy (splatnost) zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení
z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.
/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 8. odst. /4/
této smlouvy (zejména prodlení s provedením reklamace, nedůvodné odmítání provedení
reklamace apod.) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného
zboží, nejméně však ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i započatý den
prodlení.
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/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaného v čl. 9. odst. /1/
až /5/ této smlouvy (mlčenlivost a právní vady) zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10
% z celkové kupní ceny včetně DPH, maximálně však 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun
českých).
/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy
byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich
zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.
/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody
vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení
povinnosti prodávajícího a povinnost prodávajícího řádně dodat kupujícímu zboží.
/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle občanského zákoníku, které
je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího Správa logistického
zabezpečení Policejního prezidia České republiky, případně jiný pověřený pracovník
kupujícího.

Čl. 11. Odstoupení od smlouvy
/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části v případě podstatného
porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) dní,
b) prodlení prodávajícího s provedením reklamace o více než třicet (30) dní nebo
nedůvodné odmítání provedení reklamace prodávajícím (odstoupení od této
smlouvy je možné v rozsahu reklamovaného plnění),
c) vadné plnění zboží podle § 2099 občanského zákoníku (odstoupení od této smlouvy
kupující provede v souladu s § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku),
d) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 9. odst. /5/ této
smlouvy (právní vady),
e) dodané zboží nedopovídá specifikaci zboží uvedené v příloze č. 1 (Specifikace
zboží a ceny) této smlouvy.
/2/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku,
b) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty,
c) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost,
že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno
rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty,
18
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d) prodávající vstoupí do likvidace,
e) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců
DPH“.
/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou
faktury o více než třiceti (30) dnů od data splatnosti faktury.
/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Čl. 12. Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv
dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5)
pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta
pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.
/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými soudy.
/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. 1 této smlouvy.
/5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv
na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo
obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této
smlouvy.
/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou
prodávajícím i kupujícím určení v této smlouvě. Takováto změna pověřených pracovníků bude
pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.
/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy
v registru smluv zabezpečí kupující.
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/11/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
/12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
/13/ Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Specifikace zboží a ceny – x listů
Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

jméno, příjmení oprávněné osoby
hůlkovým písmem
název organizace
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
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Příloha č. 1 ke kupní smlouvě č.j. PPR-39142/ČJ-2020-990640
Specifikace zboží a ceny
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]

Skladovací podmínky
[!DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ!]
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Náboje SWISS ráže .308 Winchester
- 4. 000 ks nábojů SWISS ráže .308 Win. P Tactical 10,6 g Solid FN
- 4. 000 ks nábojů SWISS ráže .308 Win. AP 12,7 g FMJHC

TECHNICKÉ a JAKOSTNÍ POŽADAVKY
Účastník musí garantovat, že nabízené náboje zajišťují bezpečnou a spolehlivou funkci
v odstřelovačských puškách Acuraccy International ráže 308 Winchester.
Účastník musí garantovat bezpečnou a spolehlivou funkci nabízených nábojů v klimatických
podmínkách od –20°C do +50°C.
Náboje od každého druhu musí být nabídnuty a dodány v jedné výrobní sérii.
Účastník musí doložit dokumentaci, kterou prokáže shodu nabízených nábojů s výrobní
dokumentací.
Součástí nabídky musí být technický popis, určení nábojů a garantované balistické parametry.
Balení nábojů musí zajistit jejich přepravní a manipulační bezpečnost a dále dostatečnou
ochranu při transportu a skladování.
Požadovaná záruční doba je min. 36 měsíců od převzetí nábojů kupujícím.
Účastník musí uvést skladovací podmínky, při kterých bude garantována bezpečná a spolehlivá
funkce nabízených nábojů po převzetí zadavatelem během záruky.
Místem dodání je sklad jednotně pořizovaného majetku SLZ PP Znojmo.
Součástí dodávky musí být základní technické, balistické a bezpečnostní údaje a to u
každého druhu nábojů.
POŽADAVEK NA PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ V NABÍDCE:
• Technické podmínky výrobku. Technický popis výrobku a návod k používání v češtině.
• Certifikáty, atesty, protokoly ze zkoušek (jak byl výrobek zkoušen) v českém jazyce.
• V případě změny označení jednotlivých položek dle specifikace (například z důvodu
zlepšení vlastností výrobků nebo inovací), je účastník povinen na toto v rámci nabídky
upozornit.
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje záruční dobu na výše uvedené zboží v délce min. 36 měsíců. Požadovaná
min. životnost je 5 let. Lhůty počínají běžet dnem převzetí zboží.
Zboží musí být dodáno do 29. 10. 2021.
Případné následné odlišnosti ve výrobě musí být schváleny oběma stranami.
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