KUPNÍ SMLOUVA - návrh
uzavřena podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

„Velitelský automobil JSDH Dolní Poustevna”
Smluvní strany:
Název zadavatele: Město Dolní Poustevna
Sídlo zadavatele: Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna
IČ: 00 26 12 89
DIČ: CZ 00 26 12 89
dat. schránka: …doplní zadavatel…
Osoba oprávněné jednat jménem zadavatele a kontaktní osoba zadavatele:
Titul, jméno a příjmení: Robert Holec
Funkce: starosta města
Telefon: 412 397 221
E-mail: starosta@dolnipoustevna.cz
-

dále jen kupující
a

Název dodavatele:
Sídlo/místo podnikání:
Osoba oprávněna jednat za dodavatele:
IČ:
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Spol. zapsána v obch. Rejstříku:
Osoba oprávněná jednat ve věcech nabídky:
Titul, jméno a příjmení:
Telefon:
Email:
-

dále jen prodávající
kupující a prodávající dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce:
Název veřejné zakázky:
“Velitelský automobil JSDH Dolní Poustevna”
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).
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1) Předmět prodeje
1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je dodávka nového velitelského automobilu (dále jen VEA)
v provedení ”Z” (základním), kategorie podvozku 2 “pro smíšený provoz”, s celkovou hmotností
do 3500 kg včetně přestavby dle schválených technických podmínek, které jsou součástí zadávací
dokumentace (příloha smlouvy č.1).
•
•
•
-

tovární značka:
typ/model:
rok výroby:

(dále také jen nový VEA)

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá 1ks nový velitelský automobil, který je
předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto automobilu, a kupující se
zavazuje, že 1ks nového velitelského automobilu převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
3. Minimální technické parametry zboží požadovaného kupujícím jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci veřejné zakázky:
“Velitelský automobil JSDH Dolní Poustevna”
4. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo ke 1ks nového
velitelského automobilu včetně příslušenství v množství a vlastnostech specifikovaných v tomto
článku odst. 1.1 smlouvy.
5. Vlastnické právo ke 1ks nového velitelského automobilu přechází na kupujícího okamžikem
předání a převzetí.
6. Zboží je spolufinancováno z Programu spolupráce Česká republika — Svobodný stát Sasko 2014
— 2020 (dále jen „Program spolupráce”) v rámci projektu „Ukažme vodě hranice”, č. ž.
100250806 a z vlastních zdrojů kupujícího.

2) Cena plnění a platební podmínky
1. Kupní cena 1ks nového velitelského automobilu, včetně příslušenství se sjednává ve výši:
• cena bez DPH
• 21% DPH
• cena včetně DPH
2. Cena plnění dle návrhu smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady
prodávajícího s dodáním 1ks nového velitelského automobilu, včetně dopravy do místa plnění a
zisku prodávajícího nutného k řádnému plnění v souladu s požadavky kupujícího.
3. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny 1ks nového velitelského automobilu, vyjma změn
a doplňků, požadovaných kupujícím nad rámec původních požadavků, uvedených ve výzvě k
podání nabídky, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění.
4. Prodávající vystaví za dodávku 1ks nového velitelského automobilu fakturu znějící na kupní cenu
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
5. Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad,
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí
stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje:
•
•
•
•

číslo smlouvy a datum jejího uzavření
předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze
odkaz na číslo uzavřené smlouvy)
označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
čísla a data dodacích listů podepsaných prodávajícím a odsouhlasených kupujícím
(dodací listy, zjišťovací protokoly budou přílohou faktury)
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•
•

jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu
IČ a DIČ stran smlouvy

6. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů po jejich doručení. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba
bude probíhat výhradně v CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v
záhlaví této smlouvy nebo v daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí
okamžik odepsání částky z účtu kupujícího.

3) Doba, místo a další podmínky plnění
1. Prodávající současně s předávanými vozidly předá u předávacího řízení veškeré doklady potřebné
k jeho přihlášení do evidence a následnému provozu dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Všechny tyto doklady zajišťuje zhotovitel a je
povinen náklady na ně zahrnout do nabídkové ceny. Splněním dodávky se rozumí dodání 1ks
nového velitelského automobilu, jeho předvedení, předání dokladů a podepsání zápisu o předání a
převzetí dodávky (dodacího listu) v místě plnění.
2. Nový velitelského automobil předá prodávající kupujícímu osobně u budovy městského úřadu v
Dolní Poustevně, popř. v místě sídla dodavatele a to nejdéle do 30. 6. 2018.
3. O předání a převzetí nového velitelského automobilu bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními
stranami, kterým se potvrdí úplnost dodávky.
4. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující jeho převzetím od prodávajícího stvrzeným dle odst. 2 tohoto
článku smlouvy.

4) Záruční podmínky
1.
2.

minimální záruční doba na úpravy dle vyhlášky je stanovena na 24 měsíců.
minimální záruční doba na povozek je stanovena na 24 měsíců

3.

Prodávající poskytuje záruku na neprorezavění karoserie v délce poskytované výrobcem,
minimálně však 10 let.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně.
5. Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté,
co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady
oznamovat:
• datovou schránkou:
• na e-mail:
•
•

na telefonním čísle:

V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo
datovou schránkou.

6. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jejího zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé
domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit
zboží vadné za bezvadné při zachování technických parametrů zboží.
7. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace
kupujícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé
účelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávající v případě, prokáže-li se, že reklamace
byla oprávněná.

5) Smluvní pokuty
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1. V případě nedodání zboží v termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována
smluvní pokuta ve výši 0,05% z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 smlouvy bez DPH za každý den
prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po
kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z kupní ceny dle článku 2 odst. 1
smlouvy bez DPH.
3. Pokud prodávající nedodá 1ks nového velitelského automobilu do 30 dnů od termínu sjednaného
ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat po prodávajícím úhradu smluvní
pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny 1ks nového velitelského automobilu dle článku 2 odst. 1
smlouvy, včetně DPH a veškerých případných škod, které kupujícímu v důsledku prodlení
vzniknou.
4. V případě, že prodávající není plátce DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se
neuplatní.

6) Závěrečná ustanovení
1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny kupujícího a při
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit
kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm.
c), § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád).
2. Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy
touto zadávací dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v jeho platném znění.
3. Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených
oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží zadavatel a jeden dodavatel
velitelského automobilu.
5. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu.
6. Tato smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí schůze Zastupitelstva města Dolní Poustevna, ze
dne 11.12.2017, číslo usnesení 358/17.
Za kupujícího:

Za prodávajícího:

V Dolní Poustevně dne ........ 2017

V

____________________________
Robert Holec, starosta města

____________________________

Přílohy:
•

Technické podmínky VEA JSDH Dolní Poustevna
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