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KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „občanský zákoník“)
číslo smlouvy kupujícího:

mezi
Město Hranice
Se sídlem:

MěÚ, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno:

Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO:

00301311

DIČ:

CZ00301311

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu:

19 – 0001320831/0100

Telefon:

581 828 239

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Radomír Bradáč, Mgr. Kateřina Cyžová

dále také „kupující“ na straně jedné

a

Název

:

IČO

:

DIČ

:

Adresa sídla

:
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Právní forma

:

Spisová značka

:

Osoba oprávněná zastupovat
prodávajícího

:

Zástupce ve věcech technických

:

Bankovní spojení

:

Číslo účtu

:

dále jen “prodávající” na straně druhé
Tato kupní smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem “Domácí
kompostéry pro BRKO II” vyhlášené kupujícím dne 23. 2. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“).

1.

Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem této smlouvy je dodávka nových a nepoužitých
- kompostérů – 600 ks dle přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.
(dále také „dodávka“).

1.2.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu dodávku a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k dodávce, a kupující se zavazuje dodávku převzít, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou
specifikací a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu.

1.3.

Součástí předmětu smlouvy je zabezpečení realizace bezplatného semináře pro občany „Jak
správně kompostovat“ v sídle kupujícího, a to v rozsahu 2 termínů, v délce trvání každého
z termínů zhruba 60 minut.

1.4.

Zboží musí být dodáno v kvalitě dle všech platných norem a předpisů vztahujících se k předmětu
dodávky a které jsou potřebné pro jeho užívání.

1.5.

Součástí dodávky je bezplatná doprava a uložení kompostérů do místa plnění.

1.6.

Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí“, Název projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020, číslo
projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040.

1.7.

Realizace akce je podmíněna získáním dotace. Kupující si vyhrazuje právo v případě nezískání
dotace odstoupit od této kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí. O této skutečnosti a důvodech
odstoupení kupující písemně prodávajícího vyrozumí.
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1.8.

Splnění předmětu smlouvy se rozumí řádné dodání kompostérů v požadovaných kusech včetně
příslušné dokumentace a návodů k obsluze, vše bez vad, a zajištění realizace dvou bezplatných
seminářů pro občany města týkajících se kompostování.

2.

Místo a čas plnění

2.1.

Místem dodání předmětu kupní smlouvy se sjednává: Hranice, Zborovská 606, areál společnosti
EKOLTES Hranice a.s.

2.2.

Prodávající je povinen dodat veškerou dodávku dle článku 1. této smlouvy nejpozději do 60
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

2.3.

O předání a převzetí dodávky bude smluvními stranami sepsán předávací protokol ve dvou
vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží kupující nebo oprávněná osoba kupujícího a
jedno prodávající. Prodávající je povinen spolu s předmětem dodávky předat kupujícímu veškeré
listiny, jichž je třeba k nakládání a k řádnému užívání předmětu dodávky, zejména technickou
dokumentaci kompostérů.

2.4.

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí dodávky, bude-li se na ní či na její části vyskytovat
v okamžiku odevzdání vada či více vad. Dodávka se považuje za odevzdanou a povinnost
prodávajícího odevzdat dodávku je splněna až okamžikem převzetí dodávky kupujícím bez vad.

3.

Kupní cena a platební podmínky

3.1.

Kupní cena dodávky, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena na základě veřejné
zakázky a činí částku
………… Kč bez DPH
………… Kč včetně DPH
Cena díla je podrobně rozčleněna následovně:

Kompostéry
cena za kus/Kč bez DPH
cena za kus/Kč s DPH
cena celkem za 600 ks/Kč bez DPH
cena celkem za 600 ks/Kč s DPH

3.2.

Cena zboží je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady, jejichž vynaložení
prodávající předpokládá a jsou obvyklé při plnění předmětu smlouvy a to včetně, ale ne
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výhradně, rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých
případných vad a nedodělků zjištěných při předání zboží kupujícím.
3.3.

Prodávající vystaví kupujícímu nebo oprávněné osobě kupujícího fakturu/daňový doklad
nejdříve ke dni dodání plnění bez vad a nedodělků. Přílohou této faktury bude kopie předávacího
protokolu na všechny dodané součásti potvrzeného kupujícím nebo oprávněnou osobou
kupujícího.

3.4.

DPH bude vyúčtována dle právních předpisů platných ke dni fakturace.

3.5.

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla kupujícího.

3.6.

Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu kupujícího.

3.7.

V případě, že kupujícím nebude dodávka převzata z důvodů uvedených v bodu 2.4. této
smlouvy, není kupující do doby, než prodávající vady odstraní, povinen uhradit prodávajícímu
kupní cenu či její část a ohledně úhrady kupní ceny či její nesplacené části se v takových
případech kupující neocitá v prodlení.

3.8.

Každá faktura/daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o
DPH, v platném znění. V případě, že faktury/daňové doklady nebudou obsahovat požadované
zákonné náležitosti, je kupující nebo oprávněná osoba kupujícího oprávněn vrátit
fakturu/daňový doklad zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně
opraveného dokladu.

3.9.

Každá faktura musí být označena názvem projektu: Domácí kompostéry pro BRKO 2020 a číslem
projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013040

4.

Záruka, vady, reklamace

4.1.

Délka záruční doby na dodávku je stanovená v minimální délce 60 měsíců od protokolárního
předání a převzetí dodávky.

4.2.

Vady, poruchy nebo reklamace všech položek dodávky kupující nebo oprávněná osoba
kupujícího uplatňuje přímo u prodávajícího písemnou formou. Prodávající se zavazuje k tomu,
že odstraňování závad reklamovaných kupujícím v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 7
pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo
provedeno nejpozději do 3 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně
dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je
kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího bez
předchozího upozornění na tuto skutečnost. Pokud nelze z technologických důvodů vady
odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění
vady jiným prodávajícím není dotčena sjednaná záruka za jakost.
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4.3.

Prodávající odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost veškeré dodávky dle čl. 1. odst. 1.1. této
smlouvy a zaručuje se, že dodávku provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v
parametrech určených projektovou dokumentací a jejím popisem, v jakosti, která bude
odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným
předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v
době jeho realizace.

4.4.

Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí dodávky bez vad a
nedodělků a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu
kupujícím. Každá prokázaná závada zaviněná prodávajícím, která se projeví během záruční doby,
bude odstraněna prodávajícím zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po
kterou bude trvat odstraňování vad prodávajícím.

5.

Smluvní sankce

5.1.

Ocitne-li se kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, vzniká prodávajícímu nárok
na smluvní pokutu v sazbě 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5.2.

V případě prodlení prodávajícího s plněním dodávky v termínech dle této smlouvy sjednaných,
je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení se splněním dodávky.

5.3.

V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady a nedodělku dohodnutého
v předávacím protokolu, je povinen zaplatit 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i
započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění.

5.4.

V případě, že je prodávající v prodlení s odstraněním vady v průběhu záruční doby je povinen
zaplatit 500,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému termínu
odstranění zjištěné vady.

5.5.

Zaplacením výše uvedených smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

5.6.

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou
formou. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 kalendářních
dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.

Další ujednání

6.1.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu nebo oprávněné osobě kupujícího spolu s dodávkou i
doklady, které se k dodávce vztahují a jsou potřebné k jejich řádnému užívání.
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6.2.

Za účelem zajištění realizace dodávek vyplývajících z výše uvedené veřejné zakázky je prodávající
oprávněn poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů. Prodávající je povinen
vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na
dodávkách. O každé aktualizaci je prodávající povinen informovat kupujícího.
V případě, že by prodávající hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se
jednalo o poddodavatele, prostřednictvím kterého prodávající prokazoval v zadávacím řízení
kvalifikaci, musí nový poddodavatel splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel původní.

6.3.

Prodávající je povinen na žádost kupujícího či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako
osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v platném znění).

6.4.

V případě, že obchodní podmínky prodávajícího stanoví něco jiného než tato smlouva, použije
se tato smlouva.

6.5.

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí v případě podstatného
porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje
nedodržení dodací lhůty prodávajícím dle této smlouvy nebo dodávka vadného zboží. Veškeré
účelně vynaložené náklady, které budou prokazatelně způsobeny kupujícím a jejichž výše mu
bude prodávajícím doložena, budou v takovém případě prodávajícímu uhrazeny.

7.

Závěrečná ujednání

7.1.

Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména ustanoveními občanského zákoníku.

7.2.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou smluvní strany řešit především vzájemnou
dohodou; v případě, že se smluvní strany nedohodnou, k řešení sporů je oprávněn toliko
příslušný obecný soud. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

7.3.

Smlouva bude zveřejněna jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějšího předpisu. Smluvní strany se dohodly, že tuto
smlouvu zašle kupující správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

7.4.

Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně
příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru
smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.

7.5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
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7.6.

Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává
tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení.

7.7.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy musí být provedeny písemnou formou oboustranně
podepsaného a očíslovaného dodatku.

7.8.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Prodávající
obdrží jeden stejnopis a kupují tři stejnopisy.

7.9.

Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva vyjadřuje pravou,
svobodnou a vážnou vůli smluvních stran a na důkaz toho k ní smluvní strany připojují svůj
podpis.

7.10. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
7.11. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
7.12. Kupující prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho
předchozím schválením usnesením Rady města ………………….

V Hranicích dne:

V Hranicích dne:

……………………………………

……………………………………

za kupujícího

za prodávajícího

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění (předložena dodavatelem v rámci nabídky)
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