Příloha č. 4

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY
1.

Prodávající
Sídlo
Jednající
IČO
DIČ
Telefon
Fax
Bank. spojení
Zápis v obchodním rejstříku ……..soudu v ….oddíl…..značka……
(dále jen „prodávající“)
a

2.

Kupující
Sídlo
Jednající
IČO
DIČ
Telefon

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
00239500
CZ00239500
325 501 111

(dále jen „kupující“)
Článek 2
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY
1.

2.

3.

Nabídka prodávajícího, jako vybraného uchazeče č.: X ze dne DD. MM. RRRR, na dodávku
„Hydraulického vyprošťovacího zařízení pro JSDH Nymburk III/2“. Nabídka prodávajícího je
nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.
Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo dne XX. XX. 2019 v souladu s § 18 odst. 5
zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jako veřejná zakázka
malého rozsahu č. VZ_NBK_020_2019_001.
Všechny kupujícím zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou
nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou
nebo s parametry veřejné zakázky jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě
a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně
či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky,
a kupující je prokazatelně akceptoval.
Článek 3
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu 1 sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení
s příslušenstvím dle Technických podmínek pro hydraulické vyprošťovací zařízení.
2. Technické podmínky pro hydraulické vyprošťovací zařízení jsou přílohou č. 2 této kupní smlouvy
a jsou její nedílnou součástí.
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Článek 4
DODACÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu smluvené zboží dle čl. 2 nejpozději
do XX. XX. 2019 a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit. Dřívější dodávka je dovolena.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího Výjezdové jednotky III/2 Nymburk, Svatojiřská 1811, 288 02
Nymburk.
3. Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí kompletního bezvadného zboží v místě plnění
a potvrzení předávacího protokolu nebo dodacího listu, ve kterém bude potvrzeno množství,
kompletnost a nepoškozenost zboží oběma smluvními stranami.
4. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené v roce 2019, nepoužívané,
kalibrované, homologované, certifikované, odpovídající platným právním technickým, dále
bezpečnostním a oborovým normám a předpisům výrobce ve sjednaném množství, provedení v I.
jakostní kvalitě, včetně dokladů, certifikátů v českém jazyce.
Článek 5
PŘECHOD VLASTNICTVÍ
Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího dnem převzetí zboží, uvedeným
v předávacím protokolu.
Článek 6
KUPNÍ CENA
1. Kupní cena byla sjednána při potvrzení návrhu této smlouvy mezi smluvními stranami ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální, konečná pro
sjednaný předmět smlouvy nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady zejména na dopravu do
místa plnění, balné, clo, inflační, měnové a cenové výkyvy, pojištění apod. Cena za zboží včetně DPH
se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na ceně:
a) cena 1 sady hydraulického vyprošťovacího zařízení s příslušenstvím činí
XXXX Kč (bez DPH)
b) cena 1 sady hydraulického vyprošťovacího zařízení s příslušenstvím činí
XXXX Kč (vč. DPH 21%)
(cena slovy: „XXXX korun českých“)
Článek 7
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1.

2.

Na základě dodání předmětu kupní smlouvy bude vystavena prodávajícím faktura - daňový doklad.
Podkladem pro vystavení faktury a její nedílnou součástí bude předávací protokol nebo dodací list
potvrzený oběma stranami, který musí obsahovat soupis a množství dodaného zboží.
Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového
dokladu podle § 28 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a podle občanského zákoníku (např. § 435). Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše
uvedeného zákona nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s článkem čl. 6 této kupní
smlouvy, nebo bude obsahovat neoprávněně fakturované položky či chyby, může ji kupující vrátit
zpět prodávajícímu k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti, která činí nejméně 14 dní ode dne
doručení faktury do sídla kupujícího, případně začíná dnem doručení opravené nebo doplněné
faktury.
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3. Platba se uskuteční mezibankovním převodem mezi bankou kupujícího a bankou prodávajícího
z účtu kupujícího na účet prodávajícího, uvedených v záhlaví smlouvy.
4. Faktura musí být doručena do sídla kupujícího nejpozději do XXXX.
5. Zálohu kupující neposkytuje.
Článek 8
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Prodávající poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku, kupujícímu záruku za jakost
zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční
dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li
smlouvou či zadávací dokumentací stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému
pro předmětnou komoditu a zachová si sesmluvněné či v zadávací dokumentaci stanovené
vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem
převzetí zboží kupujícím a trvá minimálně 24 měsíců od řádného předání zboží.
Reklamačním místem je místo plnění, kde prodávající reklamaci vyřídí, případně na své náklady
reklamované zboží přepraví do místa vyřízení reklamace a následně přepraví zpět.
Prodávající se zavazuje odstranit v záruční době veškeré závady, popř. provést výměnu zboží
za nové, nepoškozené, nejpozději do 30 dnů. Po dobu odstraňování závad záruka neběží.
V případě, že nelze závady odstranit a ani provést výměnu z důvodu ukončení výroby dodané verze
zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena za reklamované zboží ve 100% výši formou dobropisu.
Prodávající může též kupujícímu nabídnout podobný výrobek a je na rozhodnutí kupujícího zda
takovouto nabídku přijme, nebo zvolí vrácení kupní ceny.
V případě že se kupující rozhodne pro vrácení kupní ceny u reklamovaného výrobku dle článku 8
bodu 5, je prodávající povinen do pěti pracovních dnů vystavit a odeslat dobropis se splatností
14 dnů.
Článek 9
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Vznikne-Ii kupujícímu v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda
na majetku odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod
spolu souvisejících.
2. Vznikne-Ii kupujícímu nebo třetí osobě v důsledku porušení smluvních povinností ze strany
prodávajícího škoda na zdraví nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném
rozsahu.
3. Prodávající odpovídá v plném rozsahu za škodu na zdraví včetně smrti nebo za škodu na jiné věci,
způsobenou vadou výrobku vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě a je povinen nahradit škodu
v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto
ujednáním vyloučen).
Článek 10
SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ
1. Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny zboží celkem, vč. DPH,
uvedené v čl. 6 odst. 2 písm. d) smlouvy, za každý i započatý den prodlení v těchto případech:
- nesplnění termínu dodávky kompletního a bezvadného zboží,
- nesplnění stanoveného termínu k odstranění závad zboží, popř. neprovedení jeho výměny
v záruční době dle čl. 8 odst. 3 smlouvy,
- neproplacení dobropisu dle čl. 8, odstavce 4, 5, 6 této smlouvy,
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1.

2.
3.
4.
5.

- nedodání faktury v termínu dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy.
Smluvní strana, která se dostane vzhledem k výše uvedenému porušení smluvních povinností
do pozice dlužníka, je i po zaplacení sankce zavázána splnit hlavní závazek, neboť jejím zaplacením
tento závazek nezanikne.
Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši. Ujednání o smluvní pokutě na povinnost
nahradit škodu nemá vliv.
Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.
Prodávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok
kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil.
Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury - daňového dokladu je zhotovitel
oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení
odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního
pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Článek 11
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále
z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
a) nedodání zboží ani do uplynutí dodací lhůty,
b) nedodání náhradního zboží do uplynutí dodací lhůty, uvedené v článku 8 odst. 3 po vrácení
vadného zboží.
c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury. V tomto případě je kupující
povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno.
d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace
ve smlouvě.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek
prodávajícího nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce apod.
Článek 12
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dnem splnění dodávky zboží dle článku 4. této
smlouvy.
Vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně řešeny touto smlouvou, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, a dalšími všeobecně platnými českými kogentními právními
předpisy a normami dopadajícími na předmětný kontrakt a zboží.
Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou
smluvních stran. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení
obdrží kupující a jedno vyhotovení prodávající.
Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit
spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.
Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny
písemnosti, dokumenty, návody, dodatky, certifikáty apod. budou výhradně v českém jazyce.
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8.

Prodávající se zavazuje povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly,
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky a to po dobu danou právními předpisy
k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
9. Prodávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného
zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno
nezbytností rychlého zařazení vyprošťovacího zařízení, jehož koupě je předmětem této smlouvy,
na výjezdovou techniku (zásahová vozidla HZS) tak, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny
podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování
pomoci při dopravních nehodách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.
Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry
a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech (zejména dopravních nehodách),
k čemuž slouží nabývaný majetek státu – zde speciální vyprošťovací technika – se kterou bude
příslušen hospodařit kupující a která je vyhrazena pro úkoly integrovaného záchranného systému.
Z výše uvedeného kromě jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3
této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností objednatele stanovených právními
předpisy, systémem plošného pokrytí a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí
být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost
a tvrdost, a to zejména v oblasti zajištění závazku smluvní pokutou (čl. 10), kterou považuje
zhotovitel za zcela přiměřenou.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
a. příloha č. 1 - Nabídka č. XX ze dne…...
b. příloha č. 2 - Technické podmínky pro hydraulické vyprošťovací zařízení.

V

dne:

Za prodávajícího

V Nymburce dne:

Za kupujícího

Ing. Tomáš Mach
starosta města Nymburk

Stránka 5 z 5

