
MUJIP0091B3Q
Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku
v platném znění

1. Smluvní strany

Kupující:

Název firmy:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

TEL.:

E-mail:

Zastoupený:

Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy

Město Jilemnice

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

00275008

CZ00275808

+420 481 565 212, +420 731 582 735

novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku

Prodávající:

Název firmy:

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

TEL:

Statutární orgán:

JRK Česká republika s. r. o.

Společnost s ručením omezeným

Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1

248 53 640

CZ24853640

774 774 708

Ing. Mojmír Jiřikovský, jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:



2. Předmět smlouvy -zboží 

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží: 

65 ks kompostérů SMART 620 I 
40 ks kompostérů SMART 900 I 

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, 
českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým 
normám, platným pro daný druh zboží. 

3. Doba a místo plnění: 

Doba plnění: 

Termín plnění je nejpozději do 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před 
termínem uvedeným pro dokončení. 

Místo plnění: 

Jilemnice, areál OSP, ulice K Břízkám 

4. Cena 

Cena bez DPH: Kč 200 000,-
DPH21 %: Kč 42 000,--
Cena celkem: Kč 242 000,--
Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a 
obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. 
Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů. 

5. Platební podmínky: 

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost je 
30 dnů od doručení daňového dokladu. 

Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura 
obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena 
odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit 
prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručeni 
obdobné. 

6. Předání a převzetí zboží 

Prodávající vyzve kupujícího písemně nebo telefonicky k převzetí zboží minimálně 3 dny před termínem 
předání. 
Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu 
dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle 
právních předpisů a technických norem. 

7. Odpovědnost za vady. Záruky 

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění. 



8. Záruční a pozáruční servis 

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plněni bude dodán vyrobený podle platných 
technologických podmínek a technických norem v jakosti I. 

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu 
poskytuje po dobu Minimálně 60 měsíců 

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které 
výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží 
odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení. 

9. Sankce za porušení smluvních vztahů 

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu 
ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné 
porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy. 

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti 
platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení. 

10. Odstoupeni od smlouvy 

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

Nedodrženi doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení 
smlouvy. 

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

11. Ostatní ujednání 

a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání 
předmětu smlouvy kupujícímu. 

b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů. 

c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, 
v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve 
sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato 
skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje 
kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit. 

e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. 

f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci: 
Návod k použití 
Dodací list 

g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole. 



12. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a jedno kupující. 
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzhledem ktomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto 
zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 
zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou 
ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. 

13. Přílohy 
Příloha č. A - Technická specifikace 



Za prodávajícího

V Ostravě

Dne 22. 7. 2019

Za kupujícího:

i



J íR I S * Bolzanova 1 I 110 00 Praha 1 

Česká republika 

www.meneodpadu.cz 

www.chytreodpady.cz 

www.meneodpadu.shop 

Kom postery 

labídka pro město j i iemnice 

Návrh: 
Zajištění účinnosti předcházení vzniku BRKO pořízením zahradních kompostérů pro rodinné domy. 

SMART KOMPOSTER 

Kompostéry prémiové kvality, životnost 15 let. 

Možnost dodání náhradních dílů v případě potřeby. 

Mají kónický tvar pro lepší vybírání kompostu. 
Větrací otvory jsou součástí všech stěn kompostérů. 

Plná tloušťka stěny 5,7 mm. 

Vnitřní žebrování proti ucpávání kompostu na stěny kompostérů. 
Otevírání kompostérů ze všech stran, v celé výšce i šířce. 
Pojistky proti samovolnému otevírání kompostérů. 

PRO MÉNĚ OPPADU CENY0 

SHGs 
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Bolzanoval I 110 00 Praha 1 

Česká republika 

www.meneodpadu.cz 

www.chytreodpady.cz 

www.meneodpadu.shop 

Záruka 5 let. 

Compostys H1 

Specifikace: 
Typ: SMART 
Objem: 620 litrů 
Tloušťka steny: 5,7 mm 
Hmotnost: 22 kg 
Životnost: 15 let 
Záruka: 5 let 

Doprava v ceně. 

Cenová nabídka 

Název 

Compostys H1 

Cena za kus 
(Kč) 

1 900,0 

Množství 
(ks) 

65 

Celková cena 
bez DPH 
(Kč) 

123 500,0 

DPH 
(Kč) 

25 935,0 

Celková cena 
(Kč) 

149 435,0 

Compostys H2 

Specifikace: 
Typ: SMART 
Objem: 900 litrů 
Tloušťka steny: 5,7 mm 
Hmotnost: 26 kg 
Životnost: 15 let 
Záruka: 5 let 

Doprava v ceně. 

Cenová nabídka 

Název 

Compostys H2 

Cena za kus 
(Kč) 

1 912,5 

Množství 
(ks) 

40 

Celková cena 
bez DPH 
(KČ) 

76 500,0 

DPH 
(Kč) 

16 065,0 

Celková cena 
(Kč) 

92 565,0 

Datum vypracování nabídky: 09.07.2019 

Platnost nabídky: 09.07.2019 

PRO MÉNĚ ODPADU. CENY* 
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