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Kupní smlouva 
uzavřená podle § 2079 a násl. a dále § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů

Smluvní strany
Prodávající Kupující

Č. smlouvy  Č. smlouvy  1 1 0 / 1 8 0 / 2 0 2 0

AB plus CZ s.r.o. Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad
Se sídlem Za Elektrárnou 419/1b, Praha 7 Se sídlem Jankovcova 2, Praha 7
PSČ 170 00 PSČ 170 04
Zastoupena Ing. Igorem Hendrychem Zastoupena PhDr. Radkem Haubertem
Funkce ředitel Funkce vrchní ředitel správní sekce
IČ 25168860 IČ 49370227
DIČ CZ25168860 DIČ není plátce DPH
Zapsaná v OR U Městského soudu v Praze, 

oddíl c, vložka 83750
Kontaktní osoba/y Simona Nanková Kontaktní 

osoba/y
Barbora Psotová

Funkce obchodní ředitelka Funkce referent odd. správy majetku
Tel. +420 602 434 427 Tel. 607 046 950, 233 045 105
E-mail snankova@ab-plus.cz E-mail barbora.psotova@nku.cz 
Bank. spojení 6081622/0800 Bank. spojení 30027001/0710

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Obecná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 
„Dodávka lepičky a řezačky“ zadávanou elektronicky prostřednictvím e-tržiště Tendermarket.

II. Předmět a účel smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je: Dodávka profesionální lepičky a řezačky

Lepička typ DUPLO Ultrabind 2100 PUR

Řezačka typ Elektrická stohová řezačka Grafcut G52

dle specifikace, která tvoří přílohu této smlouvy, včetně dopravy, instalace, uvedení do 
provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze 
v českém jazyce (dále též „zboží“) 

mailto:barbora.psotova@nku.cz
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III. Místo plnění smlouvy

1. Místem plnění pro dodávku lepičky a řezačky je sídlo kupujícího na adrese Jankovcova 1518/2, 
170 04 Praha 7.

IV. Termín pro dodání zboží a služeb

Termín dodání lepičky a řezačky je stanoven nejpozději do  15. 12. 2020.

V. Kupní cena a cena poskytovaných služeb

1. Kupující se zavazuje za řádně dodané zboží a služby zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Část plnění smlouvy Celková cena bez DPH Celková cena včetně DPH
Dodávka profesionální lepičky 694 118 839 882,35
Dodávka profesionální řezačky 165 931 200 776,01

VI. Platební podmínky

1. Kupní cena za dodávku zboží je stanovená jako nejvýše přípustná, obsahující všechny náklady 
prodávajícího vč. dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního 
listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce.

2. Kupní cena za předmět plnění podle této smlouvy bude uhrazena po uskutečnění dodávky 
zboží včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání záručního 
listu, prohlášení o shodě a návodu k obsluze v českém jazyce na základě vystaveného 
daňového dokladu - faktury, jejíž přílohou musí být dodací list potvrzený přebírající osobou 
kupujícího.

3. Vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními 
předpisy a dále též číslo smlouvy kupujícího (číslo smlouvy kupujícího vyznačené v jejím 
záhlaví).

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
kupujícímu. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve 
prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12.  
2020 se splatnost prodlužuje na 60 dnů

5. Pokud faktura nebude mít sjednané náležitosti podle této smlouvy, nebo bude-li obsahovat 
nesprávné údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je kupující oprávněn 
fakturu vrátit se zdůvodněním prodávajícímu k doplnění nebo novému vystavení. V takovém 
případě lhůta splatnosti začne plynout v celé sjednané délce až dnem doručení faktury 
obsahující všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy kupujícímu.

VII. Přechod nebezpečí škody a vlastnického práva

1. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem převzetí zboží 
způsobem podle této smlouvy.

2. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující dnem převzetí zboží způsobem podle této smlouvy.



3

VIII. Záruka za jakost a sankce

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby min. 24 měsíců od dodání 
zboží způsobem podle této smlouvy.

2. Kupující je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady 
prodávajícímu snankova@ab-plus.cz, telefon +420 602 434 427, www.vasekancelar.cz

3. V reklamaci musí být vady popsány a/nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Kupující má při 
uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

4. Vady reklamované za trvání záruční doby odstraní prodávající zdarma v době dohodnuté 
smluvními stranami nebo stanovené kupujícím. Kupující stanoví dobu pro odstranění vady 
s ohledem na charakter závady a s ohledem na své provozní potřeby. V případě, že prodávající 
nebude schopen či ochoten odstranit reklamované vady v době dohodnuté smluvními 
stranami nebo stanovené kupujícím, je kupující oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně 
způsobilou osobou na náklady prodávajícího, aniž by tím došlo k narušení záruky.

5. Pro případ prodlení s dodávkou zboží ve stanoveném termínu smluvní strany sjednávají slevu 
z kupní ceny ve výši 3000 Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinnosti ze 
strany prodávajícího, kterým je prodlení prodávajícího s termínem dodání zboží překračující 14 
dní a dále pokud bude při předání zjištěno, že zboží nesplňuje technické parametry zadání.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany kupujícího, kterým se rozumí prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky 
delší než 14 kalendářních dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
prodávajícím v písemné upomínce (urgenci) doručené kupujícímu.

4. Smluvní strany se zavazují důvody odstoupení od smlouvy spolu předem projednat.

5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od smlouvy druhé smluvní straně.

X. Prohlášení prodávajícího

1. Prodávající prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodat zboží podle této smlouvy, a to v režimu 
náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti“).

2. Prodávající prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 
kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky zboží vloží údaje požadované zákonem o 
zaměstnanosti do evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením pro tento účel vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se 
prodávající zavazuje, že jím vystavená faktura za dodávku zboží bude obsahovat výslovné znění 
ve smyslu, že se prodávající zavazuje do 30 kalendářních dní od zaplacení  realizované dodávky 
zboží vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce a 
sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.

mailto:snankova@ab-plus.cz
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XI. Právní režim a řešení sporů

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českých 
obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku.

3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
urovnání smírnou cestou.

4. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude spor řešen soudně.

5. Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a jejích případných dodatků na internetových stránkách kupujícího, na e-tržišti a na 
profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.

2. Prodávající bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

3. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupnou řadou číslovaných 
dodatků této smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou případů výslovně 
stanovených v této smlouvě, na které se povinnost uzavírání dodatků této smlouvy nevztahuje.

4. Změnu kontaktních osob či kontaktních údajů jsou smluvní strany povinny si neprodleně 
písemně oznámit. Tato změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.

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

Přílohy:
č. 1 - Tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“
č. 2  - Parametry technologie

V Praze dne                                                                                     V Praze  dne 

       ........................................................................... ................................................................................
                                     kupující                                                                           prodávající

             PhDr. Radek Haubert         Ing. Igor Hendrych

          vrchní ředitel správní sekce      ředitel

                       ČR - Nejvyšší kontrolní úřad AB Plus CZ s.r.o.



Příloha č. 1

Dodávka (požadavek na označení typu výrobku )                                      Parametry Místo plnění
Cena 1 ks                                                               

vč. DPH* 
Počet ks

Cena za x kusů                                        

vč. DPH*

Profesionální lepička, DUPLO UltraBIND 2100 PUR příloha č. 2 839 882,35 Kč 1 839 882,35 Kč

Doprava, instalace, zaškolení , stěhování 0,00 Kč 1 0,00 Kč

Profesionální řezačka, Elektrická stohová řezačka Grafcut 

G52
příloha č. 2 200 776,01 Kč 1 200 776,01 Kč

Doprava, instalace, zaškolení , stěhování 0,00 Kč 1 0,00 Kč

1 040 658,36 Kč

(buňky D7, D8, D9, D10).

UPOZORNĚNÍ

Celkovou nabídkovou cenu doplňují do tohoto políčka "Nabídková cena s DPH" i neplátci DPH.

plátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, neplátce DPH doplňuje ceny vč. DPH, tzn. plátce i neplátce DPH doplňují cenu do stejného sloupce v tabulce

CENOVÁ NABÍDKA

Ing. Igor Hendrych, ředitel AB plus CZ s.r.o.

< podepište >

Kalkulace nabídkové ceny

Celková nabídková cena*

* doplňuje se skutečná prodejní cena zboží  vč. dopravy, instalace, stěhování a zaškolení;

Celkovou nabídkovou cenu ze zažlucené buňky F11 doplňte do elektronického nabídkového formuláře do políčka "Nabídková cena s DPH".

…………………………………………………………………………………………………………………………

 < doplňte místo a datum >

V Praze                                                                dne 4.12.2020

NKÚ                                 

Jankovcova 2                                 

170 04 Praha 7

Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).

Účastník pouze doplní své nabídkové ceny do příslušných buněk.



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉ LEPIČKY

vyplní účastník ANO nebo

 údaj dle skutečných parametrů nabízené LEPIČKY

ANO

ANO

ANO

Délka lepeného hřbetu minimálně v rozmezí 120 - 330 mm ANO

Minimální délka obálky v rozmezí 290 - 460 mm ANO

Gramáž obálky minimálně v rozmezí 80 - 250g/m2 ANO

Dotykový displej pro automat. nastavení formátu knihy ANO

Bez nutnosti externího odsávání ANO

Automatické čištění lepící hlavy ANO

Frézovací mechanismus ANO

Rozměry stroje max. 2000 mm x 950 mm x 1300 mm (d x š x v) ANO

ANO

Napájení 230/240V 50-60Hz ANO

Návod k obsluze a údržbě,  komunikace v českém jazyce ANO

Technický list ANO

V případě poruchy servis do 48 hodin od nahlášení ANO
ANO

Vyobrazení  Lepičky nebo odkaz na vyobrazení s parametry na www : vyplní účastník

V Praze Dne 7.12.2020

Nabídka LEPIČKY, která nebude splňovat minimální požadavky na výrobek, bude vyřazena.

*) Pozn.: rozvod vzduchu není zajištěn

Do vyžluceného sloupce s označením "vyplní účastník ANO ..."účastník  výslovně uvede  údaj dle skutečných parametrů nabízené lepičky, která musí 

odpovídat minimálním požadavkům zadavatele.

TYP LEPIČKY (NÁZEV):  DUPLO UltraBIND 2100 PUR

VÝROBCE:   Duplo

Technická specifikace
PUR technologie 

Počet vazeb min. 150/hod.

…………………………………………………………………………………………………

Ing. Igor Hendrych, ředitel AB plus CZ s.r.o.

Minimální záruka za jakost 24 měsíců

Tloušťka lepeného hřbetu minimálně v rozmezí 2 - 40 mm

Hmotnost stroje maximálně 400 kg

< podepište >



MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PARAMETRY A ZÁRUKU NABÍZENÉ ŘEZAČKY příloha č.2

vyplní účastník ANO nebo

 údaj dle skutečných parametrů nabízené ŘEZAČKY

520mm

Výška stohu minimálně 80 mm ANO

ANO

Přítlak stohu - automatický lis elektromechanicky ANO

Bezpečnostní krytí prac. prostoru - optická závora ANO

Brzda pro okamžité zastavení nože ANO

Zadní doraz - elektronicky nastavitelný ANO

Optické vyznačení místa řezu ANO

Dotykový displej ANO

Rozměry stroje maximálně 900 mm x 1300 mm x 1300 mm (d x h x v) Rozměr (mm): 880 x 1260 x 1260

 Hmotnost stroje maximálně 400 kg 310kg

Napájení 230V/50Hz ANO

Návod k obsluze a údržbě,  komunikace v českém jazyce ANO

Technický list ANO

V případě poruchy servis do 48 hodin od nahlášení ANO
ANO

Vyobrazení Řezačky nebo odkaz na vyobrazení s parametry na www : vyplní účastník

V Praze Dne 7.12.2020

Nabídka Řezačky, která nebude splňovat minimální požadavky na výrobek, bude vyřazena.

Maximální hloubka vložení stohu 520 - 610 mm

Do vyžluceného sloupce s označením "vyplní účastník ANO ..."účastník  výslovně uvede  údaj dle skutečných parametrů nabízené řezačky, která musí 

odpovídat minimálním požadavkům zadavatele.

TYP Řezačky (NÁZEV): Elektrická stohová řezačka Grafcut G52

VÝROBCE:  Graft Cut

Technická specifikace:

Délka řezu minimálně 500 mm

< podepište >
…………………………………………………………………………………………………

Ing. Igor Hendrych, ředitel AB plus CZ s.r.o.

Minimální záruka za jakost 24 měsíců
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