Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH
na základě jednání se smluvní partneři dohodli na uzavření této kupní smlouvy dle ustanovení
§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany
Prodávající:
Se sídlem
IČ:
DIČ:
OR:
Bankovní spojení:
Telefon:
Zastupovaný:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

č. ú.:
e-mail:

a
Kupující:
Město Nymburk
Se sídlem:
Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk
IČ:
00239500
DIČ:
CZ00239500
Bankovní spojení
č. účtu:
Telefon :
325 501 111
e-mail: podatelna@meu-nbk.cz
Zastoupený:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdeněk Vocásek, tel. 604 847 775, hasicinymburk@seznam.cz
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.
Vzhledem k tomu, že:
(A) prodávající je vlastníkem movitých věcí dále uvedených, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy a
(B) prodávající je vítězem veřejné zakázky “014D241009170 Pořízení dopravního automobilu
pro jednotku dobrovolných hasičů Nymburk”, vyhlášené MĚSTEM NYMBURK, jakožto zadavatelem
dne XX. XX. XXXX a
(C) kupující má zájem tyto movité věci získat do svého vlastnictví a
(D) Rada MĚSTA Nymburk schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne XX. XX. XXXX
usnesením č. XX
dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne
dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na uzavření této
KUPNÍ SMLOUVY
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1.

Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje na základě této smlouvy dodat kupujícímu předmět koupě specifikovaný
v příloze č. 1 tvořící součást této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto
předmětu.
1.2. Kupující se zavazuje od prodávajícího předmět koupě uvedený v předchozím odstavci převzít
a zaplatit mu za něj kupní cenu.
1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem přílohy č. 1 seznámeny a její jednotlivé stránky
jednající osoby parafovaly.
1.4. Předmětem plnění dle této kupní smlouvy je rovněž dodání veškeré příslušné dokumentace
a dokladů a to zejména návodů k obsluze, údržbě a bezpečnému užívaní předmětu koupě, dále
příslušných dokladů pro evidenci vozidla v registru vozidel a v IZS ČR, osvědčení o registraci vozidla
– část II. (technický průkaz), vyplněné a potvrzené servisní knížky apod., vše v jednom
vyhotovení v tištěné formě v českém jazyce.
2.

Kupní cena

2.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě ve výši:
Cena bez DPH

DPH 21 %

……………………………. Kč

…………………………… Kč

Cena včetně DPH
……………………………. Kč

2.2. Kupní cena bude uhrazena kupujícím na účet prodávajícího na základě daňového dokladu
vystaveného prodávajícím a předaného kupujícímu nejdříve ke dni řádného předání předmětu
koupě prodávajícím kupujícímu.
2.3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti daňových dokladů uvedených v tomto článku smlouvy
v trvání 30 kalendářních dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu kupujícímu.
2.4. Daňový doklad dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a současně bude vystaven
ve smyslu tohoto článku smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či
bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky
stanovené v tomto článku smlouvy.
2.5. Kupní cena je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti kupní ceny či její
splátky budou peněžní prostředky odpovídající kupní ceně či její splátce odepsány z účtu
kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
2.6. Úhrada kupní ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na možnost uplatnění práva
kupujícího z vad předmětu koupě.
3.

Dodání předmětu koupě

3.1. Předmět koupě bude prodávajícím dodán řádně, a to do místa plnění na adrese Svatojiřská 1811,
288 02 Nymburk. Cena sjednaná dle této smlouvy v sobě zahrnuje i cenu dopravy předmětu koupě
ke kupujícímu.
3.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 120 kalendářních dnů
od podpisu kupní smlouvy, a to ve všední den, v časovém období od 8:00 do 16:00 hodin.
Předpokládaný termín a hodinu dodání sdělí prodávající kupujícímu písemně s předstihem
minimálně pěti pracovních dnů.
3.3. Předmět koupě je pokládán za dodaný předáním kupujícímu a zaškolením obsluhy. O předání
bude sepsán protokol, který podepíší pověřené osoby smluvních stran. Znění předávacího
protokolu připraví prodávající.
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4.

Nabytí vlastnického práva

4.1. Prodávající výslovně prohlašuje, že k datu předání předmětu koupě prodávajícím kupujícímu bude
výlučným vlastníkem předmětu koupě.
4.2. Vlastnické právo k předmětu koupě kupující nabývá okamžikem převzetí řádně dodaného
předmětu koupě prodávajícím kupujícímu.
4.3. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 1099 občanského zákoníku dohodly, že k přechodu
vlastnického práva dojde až předáním předmětu koupě prodávajícím kupujícímu způsobem
dle této smlouvy.
4.4. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího v době, kdy předmět koupě řádně
převezme od prodávajícího v místě plnění nebo v případně prodlení kupujícího s řádným převzetím
předmětu koupě v době, kdy mu prodávající předmět koupě v souladu s touto smlouvou dodá
a kupující poruší svou povinnost předmět koupě převzít.
5.

Záruka za jakost

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodaný předmět koupě bude prostý jakýchkoli vad a bude mít
vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první
jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Prodávající
dále prohlašuje a zavazuje se, že předmět koupě není zatížen právem třetí osoby či osob, tedy
že předmět koupě nemá žádné právní vady.
5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě, a to v délce 3 roky ode dne
řádného dodání předmětu koupě kupujícímu nebo do ujetí 120 000 km dle toho, co nastane dříve.
Záruční doba na neprorezavění karosérie činí 10 let. Záruční doba na výstražné světelné a zvukové
zařízení činí 2 roky.
5.3. Záruka dle předcházejícího odst. 5.2. se nevztahuje na spotřební materiál. Záruka
dle předcházejícího odst. 5.2. je platná za podmínky provádění servisních prací u autorizovaných
servisů pro danou značku automobilu, kupující není povinen objednávat servis předmětu koupě
u prodávajícího.
5.4. V případě použití obecných záručních a servisních podmínek prodávajícího, budou tyto použity
pro řešení reklamací dle této smlouvy pouze v případě, že tyto podmínky budou pro kupujícího
výhodnější.
5.5. Prodávajícím bude kupujícímu poskytován bezplatný záruční servis na kupujícím reklamované
vady předmětu koupě vzniklé v době trvání záruční doby.
5.6. V případě, že budou kupujícím po převzetí předmětu koupě na tomto zjištěny vady, má kupující
právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ust. § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
5.7. Kupující je oprávněn reklamovat v záruční době vady předmětu koupě u prodávajícího,
a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada předmětu koupě, určen nárok
kupujícího z vady předmětu koupě, případně požadavek na způsob odstranění vad předmětu
koupě, a to včetně případného termínu pro odstranění vad předmětu koupě prodávajícím.
Kupující má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
5.8. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě doručeného na adresu uvedenou
v čl. 8.3. nebo emailem na emailovou adresu ………………… Na oznámení o vadě je prodávající
povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to,
že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení o vadě. V případě, že kupující
nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je
prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 15 dnů vlastním nákladem odstranit, nedohodnouli se smluvní strany v reklamačním protokolu jinak. Bude-li to pro prodávajícího technicky
proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, je povinen provést odstranění vady v místě určeném
kupujícím. V případě, že odstranění vady nebude technicky proveditelné v místě určeném
kupujícím, odstraní prodávající vadu ve své provozovně, případně u smluvní servisní organizace.
V případě vzniku výše uvedené skutečnosti nese veškeré náklady související s takovýmto
odstraněním vady, včetně nákladů na přesun techniky do místa provedení opravy a zpět
prodávající. Prodávající je srozuměn s tím, že v tomto případě písemně na základě protokolu
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převezme odpovědnost za všechna rizika spojená s transportem zboží a ponese plnou
odpovědnost za eventuální škodu vzniklou na zboží během přepravy do místa opravy.
5.9. Prodávající se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů, bude-li
to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady předmětu koupě či jeho části
zahájit odstraňování vady předmětu koupě či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li prodávající
odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Reklamační řízení musí být ukončeno do čtyřiceti
osmi hodin po jeho zahájení. Bude-li v reklamačním řízení vada uznána jako reklamační vada bude
odstranění vady předmětu koupě či jeho části provedeno bezúplatně. Nebude-li v reklamačním
řízení vada uznána jako reklamační vada bude odstranění vady předmětu koupě či jeho části
provedeno úplatně, a to za cenu v místě a čase obvyklou.
5.10. V případě odstranění vady předmětu koupě či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením
novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) prodávajícím. Záruční lhůta je
shodná jako v tomto článku této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady předmětu koupě kupujícím
prodávajícímu až do řádného odstranění vady předmětu koupě prodávajícím neběží záruční doba
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den.
5.11. Práva a povinnosti z prodávajícím poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli
ze smluvních stran od smlouvy.
5.12. O reklamačním řízení budou prodávajícím pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
6.

Prohlášení a závazky smluvních stran

6.1. Prodávající prohlašuje, že:
 není jako právnická osoba v likvidaci,
 není zahájeno insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek
nebo hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo
či znemožnilo dosažení účelu této smlouvy.
6.2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (prodávajícího) úpadek nebo
hrozící úpadek, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 vstup prodávajícího do likvidace,
 splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek prodávajícího, tj. zejména že prodávající je
předlužen anebo insolventní,
 rozhodnutí o provedení přeměny prodávajícího, zejména fúzí, převodem jmění na společníka
či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 omezení či ukončení výkonu činnosti prodávajícího, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy,
 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků prodávajícího
vůči kupujícímu vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 rozhodnutí o zrušení prodávajícího.
6.3. Prodávající prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální
podklady a dokumentaci a všechny nejasné podmínky pro dodání předmětu koupě či jeho části
si vyjasnil s kupujícím.
6.4. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že kupující bude na úhradu kupní ceny dle této
smlouvy čerpat finanční prostředky z programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru České republiky "Dotace pro jednotky SDH obcí" na rok 2019, a že
se seznámil s podmínkami poskytnutí finančních prostředků z výše uvedeného programu a stejně
tak dalšími podmínkami pro čerpání a poskytnutí prostředků z tohoto programu a stejně tak
s podmínkami pro kontrolu, vracení či sankcemi. Prodávající si je vědom skutečnosti, že vyplacení
prostředků v tomto odstavci specifikovaného programu je podmíněno řádnou dodávkou
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předmětu koupě dle této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2018. Prodávající si je vědom, že prodlení
s řádným plněním dle této smlouvy může mít za následek nevyplacení prostředků z citovaného
programu kupujícímu, a tedy vznik újmy na straně kupujícího.
6.5. Prodávající se zavazuje řádně uchovat veškerou dokumentaci související s plněním zakázky včetně
účetních dokladů a to nejméně 10 let od termínu doručení předmětu plnění, umožnit k této
dokumentaci přístup za účelem ověřování plnění povinnosti, poskytovat požadované informace
a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, EK EÚD, NKÚ,
FÚ a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly a při provádění kontroly poskytnout součinnost.
7.

Smluvní pokuty

7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 3.2. této smlouvy prodávajícím
je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského
zákoníku smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina procenta) z kupní ceny, a to za každý
den prodlení.
7.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení odst. 5.5., odst. 5.8., odst. 5.9.,
anebo odst. 6.2. této smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení §
2048 a násl. občanského zákoníku smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun
českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť a to i opakovaně.
7.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části kupujícím je
prodávající oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní
pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
7.4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že prodávající bude v prodlení se splněním jakéhokoli svého
peněžitého závazku vůči kupujícímu, který je založen touto smlouvou, vzniká kupujícímu ve smyslu
ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 %
(slovy: pět setin procenta) z dlužné částky, a to za každý den prodlení.
7.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné
výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody
v plné výši.
8.

Doručování

8.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně,
nebo doporučenou listovní zásilkou.
8.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení
bylo řádně doručené:
a) při doručování osobně:
 dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání
listovních zásilek; nebo
 dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních
zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít.
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či
odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce
uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:
 dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal
či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla
na zásilce uvedena adresa pro doručování dle této smlouvy.
8.3. Adresy pro doručování
Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování prodávajícímu:
………………………………………………………………
Ke dni podpisu této smlouvy je adresou pro doručování kupujícímu:
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8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa pro doručování, a tím i adresy
pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou
smluvní stranu.

9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dva a kupující dva.
9.2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
9.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu
příloh) souhlasí, což stvrzují podpisem oprávněné osoby
Přílohy:
1.

Specifikace předmětu koupě – Technické podmínky pro dopravní automobil.

V

Za prodávajícího:

, dne

Za kupujícího:

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

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

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

Město Nymburk
Ing. Tomáš Mach, starosta
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