
KUPNĺ SMLoUVA
Čĺslo:o o3t2o19/MK

uznvŘeruÁ olr s 2079 n ruÁsl.ogcnNlsrÉno zÁroľĺĺru

MEZI
rĚnĺ lro rcupľrlíĺrĺ ! STRANAM l :

1' rupu.lĺcĺ:
Technické sluŽby města Chomutova,přĺspěvková organizace
Náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov
Zastoupené: lng. Zbyňkem Koblížkem, ředitelem
ve věcech technických lng' Danielem Voborníkem
lC: OOO79O65 DIC: CZOOO79O65
Bankovn í spojen í : XXXXXXXXXXXXXXXx
Číslo účtu: XXXXXXXXXXX
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku u KĘského soudu
v Ustí nad Labem spisová značka oddíl PR, vloŽka ěíslo 630.

2. PRoDÁVA.lĺcĺ:
lng. Mitostav Šípal
Tuřany 89
273 79 Tuřany
Jednající : pan Miloslav Šípal

lC: 69005931 DIČ: cZ7405230690
Bankovn í spojen í : xXXXXXXXXxXXXX
č. ú. xxxxXXxXXxXXXXXxXX
Telefon : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrováno u Městského úřadu Slaný, odbor obecní Živnostenský úřad c.,l. ŻÚlzsłl2oogLlN/1
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il.
pŘrouĚr plxĚľrlĺ:

1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zbożí: Travní sekaÖka, vč. koŠe
na sběr travní hmoty

DRUH ZBoŻi. Žacístroj lsEKl SXG 326

TEcHNlcKÉ poorrĺĺNry: Vĺz nabídka ze dne 7 .2'2o1g pro veřejnou zakázku malého
rozsahu.

MNOŽSTVĺ: 1 ks komplet'

2) Kupujícíse zavazuje zaplatit za uvedené dodané a převzaté zboŽí kupnícenu dle části lV. této
smlouvy.

il1.

DoKLADY NUTNÉ rc pŘrvZETĺ nvŻÍveNĺ zgoŽĺ

Za doklady nutné k převzetí a uŽívání zboŽí, ve smyslu obÖanského zákoníku, se povaŽuje
Do DAc í L lST(předávacĺprotokol), všechny průvodnídoklady kezboŽi,dokladynutné

k přihláŠení do registru motorových vozidle, atesty a prohláŠení o shodě a předepsanou technickou
dokumentaci a návod k obsluze s přesným popisem servisních intervalů a katalog náhradních dílů
kzařízeni, schéma elektro rozvodů, vŠe v českém jazyce.

ZboŽĺ musĺ v době prodeje odpovídat vŠem platným předpisům upravujícím jeho pouŽívání'
Na dodacím listu stvrzuje kupujícĺ, że od prodávajÍcího převzal plněnídle této smlouvy a kdy jej

převzal'
Bez uvedených dokladů nemá kupující povinnost zboŽĺ převzít.

lv.
CENA

1) Cena mezi prodávajícím a kupujícÍm byla stanovena dohodou v souladu se zákonem c.526/199o
Sb', dle výsledku příslušného stupně zadávánÍ veřejných zakázek.

2) Cena za dodání předmětu smlouvy činí:

Jde o cenu maximálně moŽnou a přípustnou

V.
PLATEBruĺ pooľĺĺruxy

Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajícímu řádným splněním jeho závazku způsobem a
v místě plněnív souladu s touto smlouvou.
Právo vystavit fakturu - vyÚčtovánÍ vzniká prodávajÍcímu na plnění po potvrzení kupujícím na
dodacím listě, Že zbożí převzal.
Dohodou Účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu kupní
cenu nejpozději do:30dnů poté, kdy obdrŽí od prodávajícího jeho oprávněné vyúčtování formou
faktury' Faktura musÍ mít náleŽitosti daňového dokladu dle příslušných zákonných ustanovení.

Travní sekačka -
komplet

U DRUHU zeoŻi_
ruÁzev:

478.600,-

JEDNoTKoVÁ
CENA BEZ
DPH V Kč:

1

cELKoVĚ
MNoŽsTVí
DooÁvry:

478.600,-

CENA CELKEM
zn oooÁvRrĺÉ

MNoŽsTVĺ
BEZ DPH V Kč:

21

SAZBA

o/o

DPH

100.506,-

Kč

579.106,-

CENA
CELKEM ZA
oooRNÉ

MNoŽsTVÍ VČ
DPH V Kč:

1)

2)

3)
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4) V případě, pokud vyúčtování, faktura nebude mít předepsané náleżitosti, je kupujícíoprávněn
fakturu vrátit bez zbytečného prodlenĺ s uvedením důvodu vrácení. V takovém přĺpadě je
prodávající povinen fakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude
moŽná vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti'

vt.
SMLUVNĺ porury

1) Pokud bude kupujícĺv prodlenÍ s Úhradou faktury, je prodávajĺcí oprávněn účtovat kupujícímu
Úrokz prodlení a ten je povinen jej uhradit. Smluvní strany se dohodly, Že tento úrok
z prodlení bude odpovídat ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro
poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němŽ došlo
k prodlení, zvýŠené o sedm procentních bodů'
V případě prodleníprodávajícího s dodáním zboží je kupujícíoprávněn vyúčtovat
prodávajícÍmu smluvní pokutu a ten je povinen ji uhradit. Smluvní strany se dohodly na výši
této smluvní pokuty 1o/o z celkové ceny vč. DPH za nedodan é zboŽí za każdý den prodlení.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom' zda a v jaké
výšivznikne druhé straně v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Splatnost provedeného vyúčtování smluvní pokuty činí 14 dníod data obdrŽenítohoto
vyÚčtování.
Smluvní strany se touto smlouvou dohodly, Že kupujícíje oprávněn smluvní pokutu, na kterou
mu vznikl nárok, započítat s úhradou faktury prodávajícímu za dodané zboŽí dle této smlouvy'
Splatnost pro toto započítáníje shodná s oprávněnou splatností pro uplatnění prodávajícím ve
faktuře za dodánízboŽí dle této smlouvy.

2)

3)

4)

5)

vil.
MĺSTo PLNĚNĺ :

1) Místo plnění je na této adrese kupujícĺho : Technické sluŽby města Chomutova,
příspěvková organ izace
U Větrného mlýna 4605, Chomutov

vlil.
DoBA PLNĚNĺ

1) Prodávajícíje povinen oznámit kupujícímu alespoň 3dny předem den a předpokládanou hodinu
dodání.

2) ZboŽíspecifikované v čl.ll. této smlouvy dodá prodávající kupujícímu v termínu :

max. do 2 měsíců od podpisu smlouvy

tx.
NABYTĺ VLASTN|CKÉHo PRÁVA KE zBoŽÍ

Vlastnické práVo kezboží přechází na kupujícího: J e h o p ře V z et ĺm

X.
NEBEZPEČĺ ŠroDY NA zBoŻl

Nebezpečí škody nazboží přechází na kupujícího v den převzetĺ zboŽí
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xt.
zÁnucruĺ ooan A oDPovĚoxosT ZAVADY

1) Prodávající nese odpovědnostzavady prodaného zbożí po dobu záruční doby, která činí
24měsíců na kompletní dodávku.

2) Záruční doba začíná běŽet dnem převzetízboŽí kupujÍcím'
3) Kupujĺcíje povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboŽí písemně' jakoŽ i

uvést svůj poŽadavek na řeŠení reklamace ve smyslu s 2099 a násl. občanského zákoníku'
4) Vady zjištěné v průběhu záruinÍ doby je povinen kupujĺcí uplatnit rovněŽ písemně ve

smyslu předchozĺho a prodávajícíje povinen se k jeho reklamaci vyjádřit do Sti dnů
ode dne jejího obdrŽení.

5) Pokud je moŽno vadné zboŽí opravit' prodávající zajistíjeho opravu a to do 'ĺ4dnů
od uznání reklamované vady.

6) o dobu čekání na vyřízenĺ reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastníopravy se
prodluŽuje záruční doba.

7) Pokud není moŽno vadné zboŽí opravit, prodávajĺcí nahradívadné zboŽí, zboŽím novým.
8) Veškeré náklady, spojené se servisem nebo opravou, po dobu záruky, hradí dodavatel (např'

dopravu, dopravné servisního technika, servisní práce, mobilní servis, zdrŽení na cestě apod.)

xil.
oSTATNĺ u.lroruÁruĺ

1) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č.
340l2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) vŠechny případné dohody, kteými se smlouva doplňuje,
měnĺ, nahrazuje nebo rušÍ, včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv.
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumĺvloŽenĺ elektronického obrazu textového
obsahu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

2) Smluvnĺ strany berou na vědomĺ, Že smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a
účinnost smlouvy nastává dnem zveřejněnív registru smluv'

3) Smluvní strany se dohodly, Že ve smyslu $ 2106 občanského zákoníku pokládají za podstatné
poruŠení smlouvy:
a) nedodrŽení doby plnění dle čl.Vlll.této smlouvy,
b) nedodrŽení ujednánío záruce dle čl.Xl.body 3) - 8)'
c) prodlení s úhradou kupní ceny delŠí neŽ 30 dnů.
Ve všech případech podstatného poruŠenísmlouvy uvedených pod písm.a)' b) je kupující
oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu
uvedeného pod písm.c) tohoto článku. odstoupenĺje nutno učinit písemně doporučenou zásilkou
nejpozději do jednoho měsĺce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl.

4) Právnívztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
5) obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným písemným ujednáním formou

dodatků k této smlouvě.
6) Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichż prodávající obdrŽí jedno a kupující

obdrŽí dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašujĺ, Že sĺsmlouvu před podpisem přečetli a Že je v souladu s jejich pravou a
svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V cHoMUToVĚ DNE V LIBOVICI DNE:

KUPU.lĺcĺ:
Technické sluŽby města Chomutova

příspěvková organizace

lng. Zbyněk KoblíŽek
ředitel

PRoDÁvn.lĺcĺ
lng. Miloslav Šípal

lng. Miloslav Šĺpal
majitel


