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uzavřena podle §2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdëj Ších 
předpisů 

99Dodání přenosné motorové stříkačky FOX 4 1.0.2" 

Smluvní strany : 
Název . odběratele: Městská část Praha 15 
Sídlo odběratele: Boloňská 478/1 , 109 00 Praha 10 
IČ: 00231355 
Osoba oprávněné jednat jménem odběratele a kontaktní osoba odběratele: 

Osoba oprávněna jednat za odběratele: 
Titul, jméno a příjmení: Milan Wenzl 
Funkce: starosta MČ 

Kontaktní osoba k jednání O plnenı smelou 
Titul, jméno a Drıımenı 
Telefon' 
E-mail: 

V I 

- dále jen kupující 

a 

Název dodavatele: Požární bezpečnost s.ı'.o. 
Sídlo/místo podnikání: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava 
Osoba oprávněna jednat za dodavatele: Robert Válal - jednatel 
IČ: 27660940 
DIČ: CZ27660940 
Bankovní spoj ní _ 
Číslo účtu: 
Spol. zapsána V O O . reııı1strí u V 
Spisová značka: oddíl C 
Vložka: 49762 

eném Kraj skám soudem V Brně 

Osoba oprávněná jednat ve věcech plnění smlouvy: 

Titu[,jm 
Telefon' 
Email: 

éno a řemení: 

dále jen prodávající 
kupující a prodávající dále jen smluvní strany 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdëj Ších předpisů tuto kupní smlouvu k veřejné zakázce: 

Název zakázky: 
"Dodání přenosné motorové stříkačky FOX 4 l.0.2." 

následuj ícího znění a obsahu (dále jen smlouva). 
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1) Předmět prodeje 
1. Předmětem prodeje dle této smlouvy je dodávka nové požární stříkačky. 

3. 

4. 

5. 

(dále také jen požární stříkačka) 

tovární značka: Rosenbauer 
typ/model: FOX 4 1.0.2 
rok vyr'oby: 2020 
výrobní číslo: PC11óL01893 

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá ks požární stříkačky, která je předmětem koupě, 
a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto stroji, a kupující se zavazuje, že iks požární 
stříkačky převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
Minimální technické parametry zboží požadovaného kupujícím jsou uvedeny v technickém listě 
stroje, který je součástí této smlouvy jako příloha. 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícíınu a převést na něho vlastnické právo ke lks požární 
stříkačky včetně příslušenství v množství a vlastnostech specifikovaných V tomto článku odst. 1. l 
smlouvy. 

Vlastnické právo k iks požární stříkačky přechází na kupuj ícího okamžikem úhrady kupní ceny. 

2) Cena plnění a platební podmínky 
1. Kupní cena lks nové požární stříkačky, včetně příslušenství se sjednává ve výši: 

cena bez DPH 369 647, 10 Kč 
21% DPH 77 625,90 Kč 
cena včetně DPH 447 273,00 Kč 

• . . 

5. 

2. Cena plnění dle návrhu smlouvy je závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady 
prodávajícího S dodáním ks požární stříkačky, včetně dopravy do místa plnění a zisku 
prodávej ícího nutného k řádnému plnění v souladu S požadavky kupuj ícího. 

3. Kupující nepřipouští překročení nabídkové ceny ks požární stříkačky, vyjma změn a doplňků, 
požadovaných kupuj ícím nad rámec původních požadavků. 

4. Prodávající vystaví za dodávku iks požární stříkačky fakturu znějící na kupní cenu dle odst. I 
tohoto článku smlouvy. 
Faktury musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, 
zejména zákonem ě. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. Kromě těchto náležitostí 
stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře vyznačit i tyto údaje: 

• 

číslo smlouvy a datum jejího uzavření 
předmět plnění 
označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno 
jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu 
IČ a DIČ stran smlouvy 

6. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů po jejich doručení. Kupující nebude poskytovat zálohy. Platba 
bude probíhat výhradně V CZK a to bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený V 
záhlaví této smlouvy nebo V daňovém dokladu, pokud bude odlišný. Dnem zaplacení se rozumí 
okamžik odepsání částky Z účtu kupujícího. , 

I 

I 

! 
I 
I 
I 
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3) Doba, místo a další podmínky plnění 
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1. 

2.3. 

Prodávající současně S předávanou požární stříkačkou předá u předávacího řízení veškeré doklady 
potřebné k jeho provozování. 
Požární stříkačku předá prodávající kupujícímu osobně V sídle kupujícího nejdéle do 10.8. 2020. 

O předání a převzetí požární stříkačky bude zhotoven zápis mezi oběma smluvními stranami, 
kterým se potvrdí úplnost dodávky. 

4. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující úhradou kupní ceny a na základě dokladů o převzetí di odst. 
2 tohoto článku smlouvy. 

I 
I 

I 
i 
I 

i 
Í 
I 

I 
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4) Záruční podmínky 
1. 

2.3. 

minimální záruční doba na požární stříkačku je stanovena na 24 měsíců. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, a to písemně. 

Veškeré vady zboží bude kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, 
co vadu zjistil, a to formou oznámení obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Kupuj boí bude vady 
oznamovat: 

I . . 
_ datovou schránkou: 

na eš-mail: 
na telefonním čísle: 

V případě reklamace telefonickým způsobem, musí být hlášení vady potvrzeno také písemně nebo 
datovou schránkou . 

4. Nebude-li oprava ukončena do 30 dnů od jej ho zahájení, pokud nedošlo k takovéto předešlé 
domluvě, má se za to, že výrobek je neopravitelný a prodávající je povinen neprodleně vyměnit 
zboží vadné za bezvadně při zachování technických parametrů zboží. 

5. Nezahájí-li prodávající opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 
kupuj ícího, je kupující oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé 
ůěelně vynaložené náklady uhradí kupujícímu prodávej ící v případě, prokáže-li se, že reklamace 
byla oprávněná. 

5) Smluvní pokuty 
1. V případě nedodání zboží V termínu dohodnutém ve smlouvě, bude prodávajícímu účtována 

smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení Z kupní ceny dle článku 2 odst. l smlouvy bez 
DPH. 

2. V případě prodlení kupuj ícího se zaplacením kupní ceny může prodávající požadovat po 
kupujícím úrok Z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení Z kupní ceny dle článku 2 odst. 1 
smlouvy bez DPH . 

3. Pokud prodávající nedodá ks požární stříkačky do 30 dnů od termínu sjednaného ve smlouvě, má 
kupující právo odstoupit od smlouvy. 

4. V případě, že prodávající není plátce 
neuplatní. 

DPH, určení výše smluvní pokuty ve vazbě na DPH se 

I 
! 
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6) Závěrečná ustanovení 
I 

2. 

3. 

s. 

1. Prodávající se za podmínek stanovených touto smlouvou, V souladu S pokyny kupujícího a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písın. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit 
kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními (např. § 8 písm. 
o), § 20 odst. l zákona č. 255/2012 Sb., O kontrole - kontrolní řád). 

Pokud ve smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran ze smlouvy 
touto zadávací dokumentací a pokud v ní není uvedeno, pak příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v jeho platném znění. 

Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží zadavatel a jeden dodavatel 
požární stříkačky. 

Smluvní strany řeší spory Z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li 
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že mač Praha 15, je subjekteın, na něhož se vztahuje 
uveřejňovací povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a smlouva tak může podléhat 
zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů ukládej cích stejnou či obdobnou 
povinnost, zveřejnění provede MC Praha 15; v toronto případě smlouva pak nabývá účinnosti 
nej dříve dnem uveřejnění v registr smluv. 

7. V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tíınto MC Praha 15 potvrzuje, že uzavření této smlouvy (tato smlouva je 
akceptací objednávky č. OBJ-2020-10272) schválila RMC Praha 15 svým usnesením č. R- 703 ze 
dl16 10. 6. 2020. 

I 

I 

i 

N 
I 

8_ Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena V Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené MC Praha 15, která obsahuje údaje O smluvních stranách, číselné označení, 
datum podpisu a text. 

I 
l 
I 

i 

9. Smluvní strany prohlašuj í, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní 
taj emství ve smyslu § 504 zákona C. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a nepříčí se dobrým ınravům. 

I l .  Smluvní strany prohlašuj Í, že souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy V 
souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdëj Ších 
předpisů . 

! : 
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I 
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Za kupujícího: Za prodávajícího : 
I 
I 
I 

V Praze dne ...2..8..Í.0?'2Ě›Š7I9 - 

Milan Wenzl 
starosta městské části 

V Jihlavě dne 1.7. 2020 

Robert Válal 
jednatel společnosti 

I 
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