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KUPNÍ SMLOUVA
Dodávka KARI sítí

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 

elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým
číslem ZŘ: P20V00003954

I.
Smluvní strany

KUPUJÍCÍ:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ........................................................... 
... ..........................................

Zastoupený: ..................................................... vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.............................................................
................................................................................................

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

PRODÁVAJÍCÍ:
Stavebniny Zeman s.r.o.
Nádražní 661, 593 01, Bystřice nad Pernštejnem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 38038

IČO: 26225166, DIČ: CZ26225166, plátce DPH

Bankovní spojení: ................................
... .....................................

Zastoupený: ..............

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
..................................
.........................................................................
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Předmět smlouvy
1. Předmětem této kupní smlouvy je dodávka KARI sítí, dle specifikace zadávací 

dokumentace z výběrového řízení číslo: ZŘ 01/2020/044, která je nedílnou přílohou 
smlouvy (viz příloha smlouvy č. 1).
Klasifikace CPV: 44200000-2

2. Prodávající se zavazuje dodat předmětné zboží na níže uvedené místo plnění a kupující 
se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní cenu podle 
podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Kupující si vyhrazuje neodebrat plný počet poptávaného zboží v souladu se zadávací 
dokumentací.

II.

III.
Místo plnění

Místem plnění je DIAMO, státní podnik, Stavba „Rekultivace odkaliště", Mydlovary u 
Českých Budějovic, 376 49.

IV.
Technická specifikace

Prodávající je povinen dodržet technickou specifikaci dle zadávací dokumentace na 
dodávku KARI sítí z výběrového řízení číslo: ZŘ 01/2020/044 (viz příloha smlouvy č. 1)

V.
Čas plnění kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu bude dodávat zboží do 03. 07. 2020.

VI.
Cenové podmínky

1. Cena předmětu kupní smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK).

• celková cena zakázky: 115 760,- Kč bez DPH
• slovy: jednostopatnácttisícsedmsetšedesát korun českých

Veškeré cenové údaje musí být vždy uvedeny bez DPH a s DPH a to včetně dopravy do 
místa plnění.

2. Změna ceny není možná.
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VII.
Platební podmínky

1. Prodávající se zavazuje dodat objednané předmětné zboží na výše uvedené místo plnění 
a kupující se zavazuje objednané předmětné zboží odebrat a uhradit sjednanou kupní 
cenu podle podmínek uvedených v této smlouvě.

2. Cena za dodávku bude fakturována po převzetí dodávky bez možnosti zálohových plateb. 
Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury. Faktura bude mít náležitosti 
řádného daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí zboží v místě plnění.

3. Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data 
splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto 
případě není kupující v prodlení s úhradou.

4. Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního 
účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném 
znění. Účetní doklady zhotovitel opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy.

5. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, 
která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením 
důvodu vrácení. Prodávající je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 
lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

6. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její 
splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.

7. Stane-li se kupující dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, 
vyhrazuje si právo zaplatit prodávajícímu za předmět objednávky částku poníženou o 
DPH. Částku odpovídající výši DPH je kupující oprávněn uhradit přímo správci daně, což 
se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku kupujícího.

VIII.
Obchodní podmínky

1. Dodávka bude realizována pouze jako kompletní na základě odeslané objednávky 
kupujícím na e-mail prodávajícího. Prodávající tuto objednávku potvrdí do tří pracovních 
dnů.

2. Prodávající neprodleně po vyexpedování zboží písemně (faxem, e-mailem) oznámí 
kupujícímu provedení expedice.

IX.
Garanční podmínky

1. Prodávající garantuje dodržení jakosti celého množství prodávaného zboží podle 
kvalitativních parametrů dle předmětu smlouvy.

2. V případě, že prodávající nesplní smluvně uvedené parametry a toto nesplnění prokáže 
kupující výsledkem autorizované zkušebny, není kupující povinen zboží převzít. Kupující 
v tomto případě vyvolá reklamační řízení, při kterém má kupující nárok požadovat dodání
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náhradního zboží za vadné nebo poskytnutí slevy. V případě náhradní dodávky uhradí 
prodávající kupujícímu veškeré manipulační náklady, které kupujícímu s nevyhovující 
dodávkou vznikly.

3. V případě vzniku pochybností o obsahu dodávky či v případě zjištění rozdílu mezi 
požadovaným a dodaným zbožím, kupující neprodleně tuto skutečnost sdělí 
prodávajícímu, zpravidla e-mailem. Prodávající provede nápravu nejpozději do jednoho 
týdne.

X.
Ostatní ujednání

1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky pro sjednané množství plnění 
(viz čl. VIN.), je kupující oprávněn uplatnit sankci ve výši 0,01 % z ceny celkové dodávky 
a to za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo 
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení po 
lhůtě splatnosti.

3. V případě podstatného porušení smlouvy podle článku XI. této smlouvy, pro které má 
účastník smlouvy možnost odstoupit, uhradí účastník, který porušil podstatně tuto 
smlouvu, smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové ceny předmětu smlouvy druhému 
účastníku na základě vystavené faktury.

4. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v 
případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

XI.
Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti s možností 
odstoupení od smlouvy považují:

a) nedodání zboží v plném objemu dle specifikace zadávací dokumentace z výběrového 

řízení, které je nedílnou přílohou smlouvy;

b) nedodržení ujednání o kvalitě dle článku IV. této smlouvy;

c) nezaplacení kupní ceny kupujícím řádně a včas dle článku VI. této smlouvy.

XII.
Platnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran, účinnosti pak 
nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv.

2. Smlouva může být ukončena odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud 
dojde k jejímu podstatnému porušení podle článku XI. této smlouvy.
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3. Při ukončení platnosti kupní smlouvy shora uvedeným způsobem musí smluvní strany 
vyrovnat všechny vzájemné pohledávky a závazky.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma stranami.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním 
řádem České republiky.

3. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do 
ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí DIAMO, státní podnik.

5. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 
plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

6. Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána 
v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dolní Rožínce, dne V Bystřici nad Pernštejnem, dne

Za kupujícího: Za prodávajícího:

............................................ ..... .........
vedoucí odštěpného závodu jednatel společnosti

Příloha smlouvy č. 1 -  Zadávací dokumentace
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