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Smlouva kupm
_ (schválena RM dne 18.03.2019, č. usn. 2131'2019)

: 13 Číslo smlouvy kupujícího: č. 2511MP3'2019
Číslo smlouvy prodávajícího:

GEMOS CZ, spol. s r.o. -
se sídlem: B. Smetany 1599, 250 88 Celákovioe

IČO: 25065238
DFČ: C225065238
Zastoupený: Ing. Boňvojem Pražským, jednatelem

bankovní spojení: Česká spoňtelna &. s.

č-účtur _
dat. schránka: rpv72un

(dále jen „Prodávající")

a

Město Příbram
se sídlem: Tyršova 108, 261 01 Příbram |
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
zastoupený: lpg. Jindřich Vařeka, starosta města
bankami spojení: '

dat. schránka: zebbrqu

(dále jen „Kupující")

Kupující a Prodávající jsou dálg společně označovány jako „Smfuvní strany“ nebo jednotlivě jako
„Smluvní strana“ nebo „Učastnik“: Tato smlouva je dále označována jako „Smlouva“

uzavřeli tuto kupní smlouvu

Předmět koupě
1.1. Prodávající se zavazuje, že odevzdá Kupujícímu věc popsanou \: příloze č. 1. této

Smlouvy (dále také „Předmět koupě“) a umožní mu nabýt k ní vlastnické právo.
Kupující Předmět koupě kupuje, & zavazuje se, že Předmět koupě převezme
& zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Spolu s Předmětem koupě předá Prodávající
Kupujícímu dokiady, které se k Předmětu koupě vztahují.

Kupní cena a její splatnost
' 2.1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za Předmět koupě ve výši

578 423,— Kč (slovy:„pětsetsedmdesátosmtisíočtyřistadvacettňkorun českých“) bez
daně z pňdané hodnoty. Ke kupní ceně bude přlpočtena daň zpřidané hodnoty
v zákonné výši. Prodávající pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

2.2. Kupní cenu Kupující zaplatí bezhotovostně. a to na základě faktury - daňového
dokladu. Faktura bude mít splatnost 30 dnů ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Příiohou faktury bude kopie předávacího protokolu. Faktura bude zaslána poštou
nebo předána osobně Kupujícímu. Vpřípadé bezhotovostního úhrady jakékoliv
platby dle této Smlouvy je povinnost zaplatit splněna dnem připsání příslušné
finanční částky na účet Prodávajícího.

2.3. V případě prodlení Kupujícího s placením kupní ceny nebo její části bude Kupující
povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % : dlužné částky za
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každý i započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody, která vznikla porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není ujednáními o smluvních
pokutách nijak dotčen. Zaplacenfm smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen
nárok na náhradu škody v míře přesahující smluvní pokutu. Smluvní strany
sjednávají, že ustanovení 5 2050 zákona č. 89112012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen NOZ) se nepoužije.

2.4. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit \: případě, že Kupující bude
v prodlení s placením jakekoliv částky splatné dle této Smlouvy po dobu delší než
jeden měsíc.

Dodání a převzetí Předmětu koupě
3.1. Prodávající Kupujícímu odevzdá Předmět koupě, jakož i doklady, které se

k Předmětu koupě vztahují nejpozději do 3 dnů od účinnosti smlouvy. Prodávající
splní povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu jeho uvedením do provozu
v obci Bohutín. Předmět koupě je uvedený do provozu pokud nebude mít podstatne
vady bránící jeho užívání. Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen odevzdání
Předmětu koupě písemně potvrdit.

3.2. Prodávající si vyhrazuje k Předmětu koupě vlastnické právo, Kupující se stane
vlastníkem Předmětu koupě teprve úplným zaplacením kupní ceny. Je-li kupní cena
úplně zaplacena před odevzdáním Předmětu koupě. stane se Kupující vlastníkem
Předmětu koupě jeho odevzdáním.

3.3. Nebezpečí škody na Předmětu koupě na Kupujícího přechází již jeho Odevzdáním.
Týž násiedek má, nepřevezme-Ii Kupující Předmět koupě, ač mu s ním Prodávající
umožnil nakládat. Škoda na Předmětu koupě, vzniklá po přechodu nebezpečí
škody na Předmětu koupě na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zapiatit kupní
cenu.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost
4.1. Oprávnění uplatnit právo 2 vady se nevztahuje na opotřebení Předmětu koupě

způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
4.2. Nemá-Ii Předmět koupě vlastnosti stanovené vustanovenl 5 2161 N02, nemůže

kupující požadovat dodání noveho Předmětu koupě bez vad, ani výměnu vadné
součásti. Vtakovem případě má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
V případě. že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, může Kupující
požadovat pňměřenou slevu.

4.3. Pokud Kupující nemůže Předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad nemá právo na dodání nové věci. nebo výměnu
součásti. Vtakovém případě má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
nebo může požadoval přiměřenou slevu. V případě, že Prodávající nezjedná
nápravu v přlměřené době, může Kupující požadovat přiměřenou slevu.

4.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba
běží od okamžiku zprovoznění & protokolárního předání věci Kupujícímu. Kupující
nemá právo ze záruky, zejmena způsobiIa-Ii vadu po přechodu nebezpečí škody na
věci na kupujícího vnější událost, je — Ii vada způsobena opotřebením Předmětu
koupě způsobeným jeho obvyklým užíváním. Záruka za jakost se nevztahuje
například na spotřební materiál, jako jsou těsnění, baterky HDD apod. A na věci
které se ze své povahy při provozu Předmětu koupě opotřebovávají anebo
spotřebovávají.

Odpovědnost za škodu a vyšší moc:
5.1. Na odpovednost za škody a náhrady škod se vztahují ustanovení 5 2894

a následujících NOZ . nevyplývá-Ii z této Smlouvy jinak.
5.2. Smluvní strana se zprostí povinnosti k náhradě škody, prokáže-Ii, že jí ve splnění

povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná
& nepřekonatelná překážka vznikjá nezávisle na její vůli.
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Závěrečná ustanovení -
6.1. Smluvní strany prohlašují, že adresou pro doručování jsou adresy u nich uvedené

v záhlaví této smlouvy. Povinnost smluvní strany doručit písemnost druhé smluvní
straně je splněna dodáním zprávy do datové schránky adresáta dle záhlaví
smlouvy.

8.2. Tato smlouva. právní a závazkové vztahy založené a z ní plynoucí se řídí právním
řádem Ceske republiky a zejména ustanovením & 2079 & následujícím NOZ.
Učastníci prohlašují, že si nejsou vědomi toho, že by tato smlouva směřovala ke
žhoršení jejich právního postavení.

6.3. Učas'tníci se budou snažit řešit případné spory a nároky (dále jen ,.Sponť') vzniklé
v souvislosti s touto smlouvou smírnou cestou.

6.4. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, poctivě,
svobodně a v dobré víře.

6.5. Smluvní strany na sebe berou, každá zvlášť za sebe, nebezpečí změny okolností
\ge smyslu ustanovení 5 1765 odst. 2 N02.

6.6. Učastníci prohlašují. že se necítí jako slabší strane ve smyslu ustanovení 5 433
8102. protože měli před uzavřením této Smlouvy možnost ovlivnitjejí text. -

6.7. Učastníci rovněž výslovně prohlašují, že tento dokument uzavírají jako podnikatelé

při svém podnikání ve smysiu ustanovení 5 1797 N02, a že ustanovení 5 1793 ——
1795, 1798 - 1800 N02 se nepoužijí.

6.8. Učastníci nesmí postoupit pohledávky z této smlouvy nebo jen některé z nich nebo
jejich část bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka. Účastník
nesmí postoupit svá práva a povinnosti : této smlouvy nebo jeho části třetí osobě
bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka.

8.9. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních včeském jazyce s tím, Že
každý zúčastníků obdrží po dvou vyhotoveních. Podpisem obou Učastníků tato
smlouva nabývá platnosti. Učinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

6.10. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které musí být
podepsané oprávněnými zástupci obou Účastníků.

6.11. Prodávající i Kupující výslovně souhlasí s tím, aby tato smiouva by13 uvedena
v evidenci smluv vedené Kupujícím & byla vplném znění včetně jejich příloh
zveřejněna vsouladu se zákonem č. 3402015 Sb., vplatnérn znění, vregistru
smluv. Smluvní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství & udělují svolení k jejich užití &! zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8.12. Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 — Předmět koupě

GEMOS CZ, spol. s r. 0. Město Příbram
Jmeno: lng. Bořivoj Pražský Jméno: Ing. Jindřich Vařeka

Funkce: jednate/I' Funkce: starosta města

V Čejákovicích „???...„f ...Ú/ V Příbrami 28032019
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Příloha č. 1 — Předmět koupě

1. Měřič úsekové rychlosti vozidel SYDO Traffic Velocity v.č 0075
2. Lokalita instalace obec Bohutín okr. Příbram
3. Napojená PČR Středočeského kraje
4. Napojení na Středočeský dopravní portál


