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Číslo smlouvy prodávající strany: 192819 

 

Číslo smlouvy kupující strany: A-003286-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupní smlouva  
 

dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku 

 veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

 

 

 

„Prevence vzniku odpadů na území města Sušice II. etapa - 

nákup kompostérů“ 
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1.  Smluvní strany 

                                                                                 

Kupující: Město Sušice. 
Sídlo: Náměstí Svobody 138, 34201 Sušice 
IČO:  00256129 
DIČ:  CZ00256129 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  
Zastoupen: 
ve věcech smluvních:  Bc. Petr Mottl, starosta města 

  tel.: 376 540 101, email: pmottl@mususice.cz 

ve věcech technických:  

                                ………, Odbor majetku a rozvoje města 

  tel.: 376 540 228, 725 850 020,  

  email:  
 

a 

 

Prodávající:           ELKOPLAST CZ, s.r.o.  

Sídlo:     Štefánikova 2664,76001 Zlín  

IČ:                           25347942  

DIČ:                            CZ25347942 

Bankovní spojení:       Komerční banka a.s.  

Číslo účtu:              

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, odd. C, vložka 27857 

Zastoupen:   Tomáš Krajča - jednatel 

Ve věcech smluvních:  Tomáš Krajča - jednatel   

                                        

Ve věcech technických:……….. – obchodní zástupce 

 

 

 

                                                           1. Účel smlouvy: 

 

Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva 

k předmětu koupě uvedenému v čl. 2. smlouvy z prodávajícího na kupujícího. 

 

 

 2. Předmět koupě: 

2.1. 

Předmětem koupě je kompletní dodávka 400 ks domácích kompostérů, ke každému 

kompostéru návod na kompostování, návod na montáž a demontáž kompostéru, včetně 

nákladů spojených s dopravou na adresu Na Hrázi 270, 34201 Sušice, vše s technickými 
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parametry dle přílohy č. 1 této smlouvy, obsahující: 

• technickou specifikaci dle výzvy k podání nabídky „Prevence vzniku odpadů na území 

města Sušice II. Etapa – nákup kompostérů“, 

• zadávací podmínky veřejné zakázky,  

•  nabídka zhotovitele ze dne 13. 5. 2019 

 

2.2. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního 

programu Životní prostředí. 

 

2.3. 

Smluvní strany sjednávají, že součástí Dodávky je doprava a zaškolení obsluhy k montáži 

kompostéru. 

 

2.4. 

2.4.1. Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu smlouvy pouze subdodavatele uvedené 

v čestném prohlášení, tvořícím přílohu č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky.  Pokud se 

bude na plnění předmětu smlouvy podílet subdodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 6.3. Smlouvy. 

 

2.4.2. Změna subdodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu 

objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný subdodavatel, prokáže splnění části 

kvalifikace jako subdodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat 

předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si 

vyhrazuje právo se změnou subdodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se 

změnou subdodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.  

 

 

       3. Termíny a místo plnění: 

3.1.  

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě nejpozději do 30. 8. 2019. 

 

3.2.  

Místem dodání předmětu koupě je adresa : Na Hrázi 270, 34201 Sušice. 

 

3.3. 

Prodávající odpovídá za to, že při realizaci Dodávky budou dodrženy závazné právní předpisy 

(zejména bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané 

technologické postupy. 

 

3.4.  

Předání předmětu koupě:        

Prodávající předá písemným předávacím protokolem dodávku kupujícímu v místě plnění. Při 

předání zboží uvede prodávající zboží do provozu a provede zaškolení obsluhy k jeho 
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provozu v rozsahu požadovaném příslušnými předpisy a normami.  

 

Prodávající poskytne kupujícímu nejpozději 14 dní před uskutečněním dodávky 1 ks 

kompostéru ve vzorovém balení k tomu, aby ještě před uskutečněním dodávky mohl 

kupující provést základní kontrolu dodávaného zboží a včas tak mohl upozornit na 

případné nedostatky a nesoulady s údaji, uvedenými v nabídce a ve výzvě této veřejné 

zakázky. 

 

Prodávající oznámí kupujícímu nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude zboží 

připraveno k předání. Kupující je povinen v tomto termínu zahájit přejímací řízení. 

 

V případě, že dodávka bude vykazovat takové vady, které budou bránit jeho převzetí, 

prodávající je povinen na vlastní náklady provést jejich odstranění a opětovně zahájit 

přejímací řízení. V tom případě platí ujednání ohledně povinnosti úhrady smluvní pokuty za 

nedodržení termínu dodávky. 

 

Součástí předávacího protokolu budou veškeré doklady nutné k řádnému provozování 

předmětu plnění. Minimálně doloží prodávající tyto doklady: 

- písemné prohlášení o tom, že dodávka dle této smlouvy odpovídá požadavkům 

kupujícího a všem příslušným právním předpisům, normám a standardům a že není 

zatížena žádnými právy třetích osob a netrpí ani jinými právními či jinými vadami 

- záruční listy 

- doklady o shodě 

 

 

    4. Cena předmětu koupě: 

4.1. 

Cena předmětu koupě podle čl. 2. a technického provedení dle př. č. 1 této smlouvy činí: 

Celková cena bez DPH  1.280.000,- Kč  

DPH 21%     268.800,- Kč 

Cena celkem vč. DPH  1.548.800,- Kč 

 

4.2.  

DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Za 

den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání předmětu koupě. 

 

4.3.  

Kupní cena zahrnuje kromě ceny předmětu koupě dle čl. 2 této smlouvy rovněž veškeré 

náklady spojené s dodávkou, jako jsou např. dopravu, zaškolení obsluhy, předání všech 

potřebných protokolů a dokladů. 
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5. Platební podmínky 

5.1.  

Kupní cena za předmět koupě bude uhrazena prodávajícímu v plné výši po podpisu 

předávacího protokolu kupujícím a prodávajícím po odstranění všech vad a nedodělků a na 

základě doručené faktury. 

 

 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí obsahovat 

veškeré náležitosti dle příslušných předpisů a v případě, že faktura nebude obsahovat shora 

uvedené náležitosti, kupující je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. Prodávající je 

povinen předložit kupujícímu fakturu ve 3 originálech. 

 

Kupující neposkytuje zálohy. 

Kupující je oprávněn započítat oproti faktuře dodavatele svůj nárok na zaplacení smluvních 

pokut, eventuelně nárok na náhradu škody vůči prodávajícímu. 

 

5.2.  

Úhrada bude prováděna v české měně. 

 

5.3.  

Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje: 

- označení prodávajícího a kupujícího, adresy, sídla 

- číslo faktury 

- den odeslání a den splatnosti faktury 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je 

správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a je shodný 

s číslem účtu uvedeným v této smlouvě 

- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty 

- označení textem: ,,Tento projekt spolufinancován v rámci projektu Prevence 

vzniku odpadů na území města Sušice II. etapa, s identifikačním číslem 

115D314010504 z dotace Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020, 

fond soudržnosti.“ 

 

5.4. 

 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, kupující je oprávněný 

vrátit ji ve lhůtě splatnosti prodávajícímu na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury kupujícímu.  

 

6. Smluvní pokuty 

6.1. 

Jestliže prodávající předá dodávku po termínu uvedeném v čl. 3.1 této smlouvy, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. Tím 

není dotčeno právo na náhradu škod spojených s opožděním dodávky předmětu plnění této 

smlouvy. 
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6.2. 

 Jestliže prodávající nezačne s odstraňováním vad zboží, které se vyskytly v záruční lhůtě, 

v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od telefonické výzvy kupujícího, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tím není 

dotčeno právo na náhradu škod spojených s opožděným odstraněním vad předmětu plnění 

této smlouvy.  

 

6.3. 

 Pokud se bude na plnění předmětu smlouvy podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši  

100 000 Kč (slovy jednostotisíc) za každého takového neuvedeného poddodavatele. 

 

6.4.  

Jestliže prodávající neodstraní v termínu do 10 pracovních dnů od telefonické výzvy 

kupujícího vadu, která se vyskytla v záruční lhůtě, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z kupní ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu 

škod spojených s opožděným odstraněním vad předmětu plnění této smlouvy. V případě 

poskytnutí náhradního vozidla kupujícímu nebude smluvní pokuta účtována.  

  

6.5. 

 Pokud kupující nedodrží termín splatnosti faktury, bude povinen dodavateli uhradit za každý 

kalendářní den prodlení částku ve výši 0,20 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby 

je datum odepsání částky u peněžního ústavu kupujícího. 

 

6.6.  

Nárok za zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě 

kupní ceny podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení. 

 

7. Nabytí vlastnického práva 

 

O předání předmětu koupě kupujícímu bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma 

stranami.  

 

Kupující se stává vlastníkem dodávky podpisem protokolu o předání, převzetí a zaplacením 

celkové kupní ceny. Okamžikem předání přechází na kupujícího též nebezpečí škody na 

zboží. 

 

Kupující je povinen  provést před předáním řádnou přejímku dodávky a zkontrolovat druh, 

množství a jakost. 

                                                     

8. Záruky 

 

8.1.  

 Celková doba záruky za předmět koupě dle čl. 2 této smlouvy činí 60 měsíců. 

Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí předmětu koupě na základě 
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předávacího protokolu.  

 

8.2. 

 Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku na jakost, tj. že Předmět koupě 

jako celek i každá její jednotlivá část bude mít vlastnosti stanovené v obecně závazných 

právních předpisech, technických normách, deklarované výrobcem zařízení dodávaných 

v rámci Předmětu koupě. 

 

8.3. 

 Prodávající přejímá závazek, že předmět koupě specifikovaný v bodě 2 Smlouvy bude po 

dokončení a předání kupujícímu plně způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných 

technických parametrů a bez jakýchkoli vad. Po shora stanovenou dobu dle bodu 9.1. 

odpovídá dále prodávající za vady vzniklé chybnou funkcí předmětu koupě specifikovaného 

v článku 2 Smlouvy. 

 

8.4.  

Prodávající neodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době a byly způsobeny 

Kupujícím nesprávným zacházením, obsluhou či údržbou. 

 

8.5.  

Vadu dodávky je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího kdykoliv během záruční doby. 

 

8.6. 

 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním jakékoli vady či jiné překážky omezující 

plnou funkčnost provozu předmětu koupě je Kupující oprávněn odstranit tuto vadu či 

překážku prostřednictvím třetí odborné osoby na náklady Prodávajícího, aniž takový zásah 

má jakýkoli vliv na záruku za jakost. Prodávající se zavazuje Kupujícímu uhradit náklady a 

výdaje s tím spojené do 10 (deset) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování Prodávajícímu. 

 

 

    9. Záruční a pozáruční servis 

9.1. 

V případě závady na předmětu koupě dle č. 2 této Smlouvy se prodávající zavazuje zahájit 

odstranění závady na předmětu koupě do 3 pracovních dnů od nahlášení závady (telefonickou 

výzvou) kupujícím.  

                                                    10. Přejímka 

 

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení předmětu koupě řádnou přejímku zboží a 

zkontrolovat druh, množství a jakost. 

 

 

11. Odstoupení od smlouvy 

 

Kupující může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. 

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
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- zpoždění předání zboží delší než 20 dnů 

- provedení zboží v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jinými závaznými předpisy a 

    normami.  

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající vstoupí do likvidace 

nebo na jeho majetek bude vyhlášeno insolvenční řízení v průběhu platnosti smlouvy o 

dodávce zboží, do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí.  V takovém případě se 

smlouva ruší od samého počátku a kupující není povinen hradit prodávajícímu jakoukoliv 

cenu za již vyrobenou část dodávky i případně za dodávku celou, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1.  

Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě 

nedojde, činí smluvní strany  prorogační ujednání a stanovují místně příslušným soudem 

k řešení sporů Okresní soud v Klatovech a Krajský soud v Plzni.   

 

12.2.  

Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho 

bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti apod. 

 

12.3. 

 Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické 

poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně 

prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady 

škod. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však prodávající povinen kupujícímu bezodkladně 

prokázat. 

 

12.4. 

 Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny 

oběma stranami. 

 

12.5. 

 Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je vyhotovena ve 

čtyřech exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu 

 

12.6.  

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

 

12.7. 

 Smluvní strany se dohodly, že na základě zákona č. 340/2015 zajistí zadavatel uveřejnění této 

smlouvy prostřednictvím registru smluv. 
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12.8. 

Tento právní úkon byl v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích projednán 

a schválen Radou města Sušice dne 27. 5. 2019 usnesením č. 401. 

 

V Sušici dne 29. 5. 2019                                                   Ve Zlíně dne 31. 5. 2019 

 

Za kupujícího:       Za prodávajícího:  

 

 

 

 

 

 

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

    Bc. Petr Mottl, starosta                  Tomáš Krajča, podpis 

(kupující)                (prodávající)                                                                       

             

                                                     

 

Přílohy  

 
Č. 1 : 

 technická specifikace dle výzvy k podání nabídky „Prevence vzniku odpadů na území 

města Sušice II. Etapa – nákup kompostérů“, 

 zadávací podmínky veřejné zakázky,  

 nabídka zhotovitele ze dne 13. 5. 2019  

 

Č. 2 : 

 prohlášení o základní způsobilosti (vzor jako příloha ZD) 

 prohlášení o střetu zájmu (vzor jako příloha ZD) 

 čestné prohlášení o poddodavatelích (vzor jako příloha ZD) 


