KUPNÍ SMLOUVA
na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMLUVNÍ STRANY:
Prodávající:
Se sídlem
IČO
DIČ
OR:
Bankovní spojení
Telefon
e-mail:
Zastupovaný
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

č. ú.:

a
Kupující:
Se sídlem:
IČO:
Bankovní spojení č. účtu:
Telefon :
e-mail:
Zastoupený:

Obec Hřebeč
nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč
00234427
312 253 375
obec@hrebec.cz
Petrou Piskáčkovou, starostkou

Tato akce je financována:
 „Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR“
 „S finančním přispěním Středočeského kraje, z fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS“
 „Z rozpočtu Obce Hřebeč“
1. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY
1.1

1.2
1.3
1.4

Kupující odebere a prodávající dodá zboží: dopravní automobil v provedení „Z“ (základní),
kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností ……kg (dále jen „DA“)
splňující technické podmínky dle přílohy č.1 smlouvy.
Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat a převést na něj vlastnické právo k předmětu
smlouvy.
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí
předmětu smlouvy kupujícím.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu dle čl. 2 této smlouvy.
2. CENA

2.1
2.2
2.3

Smluvní cena za plnění dle čl. 1 této smlouvy činí .............Kč bez DPH, tzn. ................,-Kč
včetně DPH.
Smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a platnou po celou dobu plnění
zakázky.
Smluvní cena obsahuje veškeré práce a činnosti potřebné pro řádné splnění předmětu
smlouvy, tj. dodávka předmětu plnění, doprava do místa určení, zaškolení obsluhy atd.
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3. DODACÍ LHŮTA A MÍSTO PLNĚNÍ
3. 1
3. 2

3. 3

Dodávka předmětu smlouvy bude splněna nejpozději do xxxx.
Splněním dodávky se rozumí předání zboží kupujícímu v místě plnění na základě dodacího
listu dle čl. 6 bodu 6.2 této smlouvy včetně předání veškeré technické dokumentace, zaškolení
obsluhy a vystavení faktury prodávajícím a doručení faktury kupujícímu.
Místo plnění: Obec Hřebeč, okres Kladno
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Smluvní cena bude uhrazena na základě vystavené faktury po předání a převzetí DA bez vad a
nedodělků. Platba se uskuteční převodním příkazem mezi bankou kupujícího a bankou
prodávajícího z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury kupujícímu.
Uhrazením faktury se rozumí okamžik odepsání fakturované částky z účtu kupujícího ve
prospěch účtu prodávajícího.
Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je kupující
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením
nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Ode
dne doručení nově vyhotovené faktury běží nová 30tidenní lhůta splatnosti.
5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

5.1
5.2
5. 3

5.4

5.5

5.6

Záruční lhůta započne dodáním zboží dle článku 1.1 této smlouvy a činí 36 měsíců
Záruka na ostatní dodávané požární vybavení je stanovena ve lhůtách dle dodavatelů nebo
výrobců zařízení.
Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté,
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na
……..……............................... nebo dopisem na adresu prodávajícího.
Servis v záruční době pro podvozek bude zajišťován v ………………………… (místo, název,
kontakt), servis v záruční době na nástavbu bude zajišťován v …………………………
(místo, název, kontakt).
Zajištění záručního servisu zařízení bude provedeno dle dohody přímo u kupujícího mobilní
servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího do 48 hodin po písemném
nahlášení závady.
Prodávající započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 2 dnů ode dne doručené
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. PODMÍNKY PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.1
6.2

6.3

6.4

Prodávající oznámí kupujícímu termín předání nejméně 7 kalendářních dní předem.
O dodání a převzetí sepíše prodávající se zástupcem kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že
předmět plnění byl předán bez zjevných vad a nedodělků a v souladu s dohodnutými
technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu začíná plynout záruční lhůta
podle čl. 5.
Zboží je dodáno v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání dle této smlouvy.
Pověřený zástupce kupujícího potvrdí převzetí zboží na dodacím listu nebo jiném
předkládaném dokladu. Kupující se zavazuje zboží dodané řádně a včas odebrat a zaplatit
za něj kupní cenu.
Kupující při převzetí zboží provede kontrolu:
a) dodané značky, typu, druhu
b) dodaného množství
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c) zjevných jakostních vlastností
d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě
e) dodaných dokladů.
Součástí předání zboží bude i předání katalogů a návodů k vozidlu i nástavbě ve dvojím
provedení v českém jazyce.
V případě zjištěných zjevných vad zboží může kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně
i s důvody potvrdí na příslušném dokladu.
7. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

V případě prodlení s dodáním předmětu plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny dle čl. 2.1 za každý i započatý den
prodlení.
V případě prodlení se zaplacením dohodnuté kupní ceny je kupující povinen zaplatit
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle čl. 5. této smlouvy, jestliže se tyto vady
projevily v záruční době, se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vady.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.
Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana do 14 dnů ode dne doručení
výzvy k úhradě nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně
škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1

8.2

8.3
8.4

Vady předmětu smlouvy, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle
technických podmínek uvedených v čl. 1.1 této smlouvy a které si kupující vymínil nebo
o kterých ho prodávající ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy.
Jestliže strana nesplní všechny nebo část svých povinností ze smlouvy a následkem toho
způsobí újmu druhé straně v takovém rozsahu, že ji připraví o to, co právem očekává od
smlouvy, bude to pokládáno za podstatné porušení smlouvy.
Od smlouvy dále lze odstoupit v případě zjištění závažného porušení ustanovení této smlouvy.
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nebude-li
dohoda možná, je oprávněna každá smluvní strana předložit tento spor k rozhodnutí
příslušenému soudu.
9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Kupní smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž prodávající i kupující obdrží každý po
dvou vyhotoveních.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky dle bodu 3.2 této
smlouvy.
Změny a doplňky k této kupní smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány
oběma stranami, jinak jsou neplatné.
Při předání vozidla bude provedeno proškolení odpovědných pracovníků a obsluhy pro provoz
a údržbu vozidla.
Veškerá technická dokumentace předávaná s DA bude v českém jazyce:
- Návod na obsluhu a údržbu vozidla DA v tištěné i elektronické podobě
- Katalog náhradních dílů nástavby vozidla v tištěné i elektronické podobě
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9.8
9.9
9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

- Seznam příslušenství DA a příslušných dokladů s tím souvisejících
- Seznam požární výbavy včetně příslušných dokladů k vybavení dodaném výrobcem
- Revize elektro (osvětlovací stožár)
Bez těchto náležitostí není dodávka splněna.
DA bude předáno s aktualizovaným technickým průkazem a dokumentací požadovanou k
registraci vozidla v ČR.
Prodávající se zavazuje, že umožní kupujícímu minimálně dvě průběžné kontrolní návštěvy v
průběhu realizace výroby požární nástavby.
Vozidlo bude v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích, s vyhláškou č. 341/2001 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění
vyhlášky č. 226/2005 Sb., vše v platném znění.
S vozidlem bude předáno prohlášení o shodě výrobku dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dále platný Certifikát typu
pro dodaný typ DA, vystavený akreditovanou zkušebnou ČR v ověřené kopii včetně příslušné
části Závěrečné zprávy o posouzení shody k danému certifikátu typu, ze které budou patrné
všechny technické údaje nabízené DA
Objednatel upozorňuje na skutečnost, že zhotovitel bude osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a
její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších
dokumentů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 let od ukončení zakázky. Doklady
budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude mít sjednáno platné
pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě na pojistnou částku minimálně
800.000,00 Kč. Toto pojištění je prodávající povinen na vyzvání doložit kupujícímu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Tato smlouva je platná do úplného splnění práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících.
Prodávající je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit kupujícímu seznam, ve
kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny
veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
V případě, že zhotovitel během realizace dodávky změní subdodavatele, prostřednictvím
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a
povinností předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího.
Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou platí přísl. ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V …………………dne ………….

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

........................................

..........................................
Petra Piskáčková, starostka
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přílohy kupní smlouvy:
 Technické podmínky
 Seznam dodávané požární výbavy včetně rozpočtu
 popis a fotografie zboží určeného k dodání:
- Podrobný popis se všemi důležitými a zásadními technickými parametry a údaji jednoznačně
určující předmět dodávky dle technické specifikace
- rozměrový výkres nabízeného typu DA s pohledy přední, zadní, pravá a levá strana a půdorysný
pohled s uvedením všech maximálních rozměrů vozidla (výška, šířka a délka), rozvor
podvozku.
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