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Solřft 
Speciflìísta na zvedání 0 přesun 

Kupní Smlouva číslo 20161023-1 
uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

l. 

Smluvní Strany 

1.1. Prodávající: 
Solift, S.r.o. 
Sídlo: Čechyňská 8, 602 00 Brno 
zastoupená: Ing. Jiří Palbuchta 
IČ; 29230365 
DIČ; CZ29230365 
bankovní spoj ení: Raiffeisenbank a.S. 
ěíslo účtu: 5500796001/5500 
email: j.palbuchta@Solift.cz 
tel.: 723 574 234 
Společnost je zapsaná v OR u Krajského Soudu v Brně V oddílu C, vložka číslo 67188 
na Straně jedné (dále jen ,,prodávající“) 

1.2. Kupující: 
Město Litomyšl 
Sídlo: Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl 
zastoupená: Radomil Kašpar, starosta, email: 5jal_9_S®(ö).iiìo,ı31{5L,ç;, tel.: 461 653 300 
IC: 00276944 
Kontaktní osoba: PhDr. Milada Nádvorníková, email: .m_i,l_,ąç!,a.rıaclvom.i.ko5§2@liLĹ9ì3Qfêť'§l.cz, 
tel.: 775 653 322 

na Straně druhé (dále jen ,,kupující“) 

2. 
Předmět smlouvy 

2.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu: 
1ks vanový zvedák Oxford Mermaid, čelním vyložením, nabíječka, baterie, uchycení 
zvedáku do země, Přepravní vozík Ranger se sedačkou s toaletním otvorem, 
to vše včetně dopravy, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. 
Zboží je nové. 
Prodávající Se touto Smlouvou rovněž zavazuje kupujícímu k předání dokladů, 
které se k předmětu této Smlouvy vztahují a k převodu vlastnického práva k tomuto zbožı 
na kupujícího. 
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Kupující je povinen umožnit přístup do prostor Svých příspěvkových organizací 
za účelem dodání zboží. Dodávka a montáž bude provedena na následující adrese: 
Centrum sociální pomoci města Litomyšl, p.0., Zámecká 225, 570 01 Litomyšl 

Prodávající a kupující podepíší předávací protokol. Předmětná předávaná část předmětu 
této Smlouvy je předána, a tudíž splněna dnem podpisu předávacího protokolu oběma 
stranami, a to za podmínek, že předávaná část je prosta všech vad a nedodělků. 
Za kupujícího je oprávněn podepsat předávací protokol zastupující osoba organizace. 

Seıvis je prodávající povinen poskytnout na základě písemné, telefonické nebo jiné 
výzvy kupujícího, přičemž kupující ve výzvě Stanoví lhůtu pro Splnění povirmosti nebo 
pokud Se nedohodnou jinak. 

3. 
Doba plnění 

Zahájení: dnem podpisu kupní smlouvy 
Dokončení: 30. 11. 2016 
Splněním dodávky se rozumí úplné dodání zboží specifikovaného v článku 2.1 
a podepsání všech protokolů o předání a převzetí dodávky.

4 
Kupní cena 

Celková cena za dodávku a montáž činí: 

celkem bez DPH 108 800,-Kč 
DPH 2l% l6 320,-KČ 
Celkem včetně DPH 125 120,-Kč 

Slovy: jedno Sto dvacet pět tisíc Sto dvacet korun. Udaná cena je konečná a nejvýše 
přípustná, zahrnující veškeré náklady spoj ené s plněním předmětu této smlouvy. 

Celková cena neobsahuje: případné stavební úpravy související S uchycením zvedáku 
do podlahy (betonový základ) V případě, pokud by nevyhovovaly stávající podmínky. 

5. 
Platební podmínky 

Fakturace bude provedena jednorázově po dodání zboží se splatností 30 dnů. Prodávající 
je oprávněn vystavit fakturu nejäíve po podpisu posledního dílčího předávacího 
protokolu. 
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V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré zákonné či smluvní náležitosti, 
je kupující oprávněn zaslat ji prodávajícímu zpět ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. 

Kupní cena bude převedena na účet prodávajícího uvedený V záhlaví této smlouvy. 
Povinnost uhradit kupní cenu je splněna dnem, kdy bude příslušná částka připsána na 
účet prodávajícího. 

6. 
Nabytí vlastnických práv 

Prodávající nese nebezpečí škody na zboží do okamžiku jejího předání dle protokolu 
o předání a převzetí, případně zaškolerıí každé dodávky. 

Kupující nese nebezpečí škody způsobené na zboží od okamžiku jeho převzetí 
dle protokolu o předání a převzetí dodávky, případně zaškolení každé dodávky. 

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do okamžiku zaplacení kupní ceny 
kupujícím. 

Kupující nabude vlastnická práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Za úplné 
zaplacení kupní ceny se považuje den, ve kterém byla celková kupní cena odeslána z účtu 
kupujícího, V případě, že je kupní cena odesílána Z více účtů kupujícího, považuje 
se za den splnění den, kdy byla odeslána nejpozděj ší platba. 

7. 
Povinnosti a práva prodávajícího 

Prodávající se zavazuje při dodání zboží, dle čl. 2 této smlouvy dodržovat ustanovení 
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci v místě plnění. 
Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 
hradí prodávající. 

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu (řediteli příspěvkové organizace V místě 
phıění), alespoň dva pracovní dny předem předpokládanou dodávku zboží a kupující 
následně potvrdí termín montáže. 

8. 
Povinnosti a práva kupujícího 

Kupující se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dodávku zboží převzít 
a zaplatit sjednanou cenu. 
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Kupující je povinen umožnit vyložení dodávky zboží na příslušné příspěvkové organizaci 
uvedené V čl. 2.2. 

9. 
Záruka za jakost, záruční podmínky 

Na dodávku zboží a montáž poskytuje prodávající záruku 24 měsíců ode dne předání dle 
protokolu O předání a převzetí a 6 měsíců ode dne předání dle protokolu O předání a 
převzetí na baterii. 
V této záruční době je prodávající povinen odstranit případnou vadu bezplatně. 
Terınín vyřízení reklamace V záruční době: dle zákonné doby, od okamžiku kdy byl 
O vadě informován. 

Termín odstranění závad V pozáruční době: 30 pracovních dnů od okamžiku kdy byl 
prodávající o vadě informován. 

Reklamace bude prodávajícímu Sdělena písemnou formou (např. emailem, datovou 
schránkou, poštou). 

10. 
Změny sjednaných podmínek 

Smlouva může být měnéna či doplňována pouze vzájemně odsouhlasenými 
a podepsanými písemnými očíslovanýˇmi dodatky, které se stávají její nedílnou Součástí. 

11. 
Smluvní pokuty a sankce 

Prodávající zaplatí kupujícímu pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý den 
prodlení dle čl. 3 této Smlouvy. 

Kupující zaplatí prodávajícímu pokutu ve výši 0,1% Z fakturované částky za každý den 
prodlení se splatností příslušné platby. 

Pokuty mohou být uplatněny zápočtem proti fakturaci. 

Nárok na zaplacení Smluvní pokuty se nedotýká nároku na uhrazení vzniklé škody. 
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12. 
Zánik smluvního vztahu 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká V těchto případech: 
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlou.vy; 
b) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení 

prodávajícím. 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy prodávajícího pro její podstatné porušení 

kupujícím. 

12.2. Odstoupí-li jedna ze stran od této uzavřené smlouvy bez řádného udání důvodu, zavazuje 
se druhá strana uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč 

13. 
Společná a závěrečná ustanovení 

l3.l. Vostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku V platném znění. 

13.2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem, a že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, Z nichž dva Výtisky obdrží kupující a jeden výtisk prodávající. 

13.3. Písemnosti doručované na základě této smlouvy se doručují na adresy, příp. jiné kontakty (např. pošta, email, datová schránka) stran uvedené V záhlaví této Smlouvy. Pokud adresát takové písenmosti odmítne převzetí, anebo si písemnost nepřevezme, má se písenmost za doručenou dnem odmítnutí převzetí, anebo dnem vrácení písemnosti odesílateli. 
13.4. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy Zavazují uzavřít k této smlouvě dodatek nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

13.5. Prodávající prohlašuje, že na zboží tvořící předmět této Smlouvy nevázne žádné omezení či právo třetích osob, které by bránilo realizaci prodeje a převedení vlastnického práva na kupujícího. 

13.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
13.7. Prodávající souhlasí se zveřejněním znění kupní smlouvy na webových stránkách zadavatele. 
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