
KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

UHELNÉ SKLADY COUFAL S. r. O.
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,

vložka 43817,
se sídlem Jílová 240, PSČ 439 49 Staňkovice, lČ: 29146330, DIČ: CZ 29146330, č. ú.

tel.
zastoupená jednatelem: p. Petrem Pařízkem.

(jako Nprodávající")

a

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov
Příspěvková organizace, se sídlem Zámecká l, 43156 Mašťov, lČ: 613 457 25,

tel.: 474 397 234, email: domov@ddmastov.cz
zastQupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Šimkem

(jako jkupujkř)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále též ,,OZ"), v platném znění, tuto:

kupní smlouvu

ČI. l.
Předmět plnění a specifikace

l. Předmětem této smlouvy povinnost prodávajícího dodávat kupujíchnu ,hnědé tříděné
uhli - ořech 2", a to v předpokládaném rozsahu 90 tun dle níže uvedené specifikace,
podmínek a popisu (dále také ,,zboží") a dále povinnost kupujIcího uhradit po řádném

dodáni prodávajÍcÍmu sjednanou kupní cenu.
2. Tato smlouva o dodávkách zboží je uzavírána s ohledem na záměr prodávajicího směřujíci

k prodeji zboží a vůli kupujkího nakupovat předmětné zboží, přičemž rozsah realizace této
smlouvy je dána předpokládanou výši 90 t hnědého uhli ořechu 2 realizovaná v dodávkách
v období od l. ICL 2020 do 31.12. 2021.

3. Minimálni parametry {vlastnosti) zboží:

a. hnědé tříděné uhlí - ořech 2
b. kostky zrnitosti 10 až 25 mm
c. parametry výhřevnosti 16,5 Mj/Kg
d. obsah popela 13 %



Čí. íl.
Kupní cena a platební podmínky

l. V souladu s výsledkem veřejné zakázky a dle nabídky ze dne 29. 07. 2020 byla stanovena
kupní cena takto:

Kupní cena:

Uvedená kupnícena je včetně dopravy, daně z pevných paliv a skládání pasem.

2. Takto sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží,
zejména dopravu do místa plnění na místo urCení. '

3. Tato cena může být měněna jen v případě změny sazby DPH a daně z pevných paliv nebo
v případě změny sazeb zákonných poplatků, a to nejvýše v rozsahu takové změny. Cena
bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

4. Kupnľcena (za jednotlivé dilčídodávky zboží) bude zaplacena na základě faktury vystavené
prodávajíchn po převzetí zboží kupujicim v místě plnění.

5. Faktury budou vystaveny prodávajkim do 14 dnů na základě potvrzených dodacích listů
oběma smluvními stranami z místa dodání.

6. Faktury (daňový doklad) budou obsahovat název zboží, kopii potvrzeného dodacího listu a
musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle stávajIcIch platných předpisů včetně
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Kupující je povinen zaplatit fakturu do 21 dnů ode dne prokazatelného doručení.
8. Za den uskutečnění platby se považuje den, kdy byla kupní cena odepsána z účtu

kupujkího.
9. KupujÍcÍ je Qprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné cenové

údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náleZitostídle odst. 6. tohoto článku. Do
doby doručeni opravené faktury se kupujíd nenacházív prodlení s placením dlužné částky.
Po doručení opravené faktury kupujícímu počíná běžet nová lhůta její splatnosti 21 dnů.

IQ. Kupujki nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží
nebo jeho části.



11 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží dle ČI. lV. ve lhůtě splatnosti
faktury, není kupujici povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží.

či. in.
Doba a místo plnění

1. wodávajlci je povinen dodávat zboží formou průběžných dodávek, a to na základě
objednávek.

2.
Místo dodáni: Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, Zámecká 1, příspěvková

organizace
kontaktní osoba Mgr. Zdeněk Šimek, ředitel.

3. Dodáni zboží bude provedeno v pracovní dny v době od 07: 00 hod. do 15:00 hod.,
konkrétni termín dodání bude dohodnut s kontaktní osobou kupujícího, a to nejméně 3
pracovní dny předem.

4. Osobou oprávněnou k převzetí zboží na straně kupujícího'
5. odpovědným zástupcem za dodáni a předání zboží na straně prodávajícího: Petr Pařízek -

jednatel

ČI. lV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. prodávající se zavazuje dodávat předmět smlouvy řádně, tzn. v Jakosti a v rozsahu
odpovÍdajicím požadavku kupujicího, množství, druhu, ve sjednaných termínech a ve
sjednaném místě dodání a při dodržení podmínek v této smlouvě.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání kupujíchnu a za vady,
které se vyskytnou v níže uvedené záruční době. Zjevné vady uhli {viditelná hlušina Či jiné
nečistoty, zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného) 15 dní, skryté vady (tj. vady
zjistitelné laboratorním rozborem, např. překroční max. obsahu popela v uhlí) 6 měsíců

3. Vadou zboží se rozumí porušení povinnosti dle ČI. lV. odst. 1 smlouvy jakož i odchylka v
parametrech s technickými normami a právními předpisy.

4. Má-li zbožívady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem
má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodání chybějící věci,
b) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
c) na odstoupení od smlouvy.

5. Zhožľ, které nesplní podmínky této smlouvy, odveze na své náklady prodávající a vymění
za zboží bez vady (§ 2109 OZ).

6. KupujÍcÍse zavazuje, že reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemně
s dodejkou do rukou oprávněného zástupce prodávajkiho, přičemž v této reklarnaci
uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.



7. prodávající se zavážuje zahájit odstraňování reklamované vady v co nejkratší technicky
možné lhůtě od uplatněM oprávněné reklamace kupujícího, nejpozději však do 7 dnů ode
dne doručení reklamace prodávajícímu.

8. V případě uplatněni reklamace se kupující zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez
zbytečného odkladu prodávajíchnu místo reklamace v rozsahu nutném pro odstranění
reklamované vady.

9, Není-li výše stanoveno jinak, použijĹ se při stanovenl $jřáv a povinnostf z odpovědnost' za
vady příslušná ustanovení OZ.

Čl.V.
Další ujednáni smlouvy

l. prodávajíd je povinen zajistit dodávku zboží v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb,, q
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví požadavky na kvalitu paliv
z hlediska ochrany ovzduŠí, popř. dalšími platnými právními předpisý.

2. prodávajÍ¢Ĺ je povinen předat kupujícím spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí zboží
v Českém jazyce, tj. dodací list, váŽni 1Í$tek-příjmový doklad, kde musí být uvedeno datum
předání, druh zboží, množství dodaného zboží, vC. dokladu, Že dodávané zboží odpovídá
požadavkům kupujidho.

Čl.Vl.
Smluvní pokuta, úroky z prodlení a odstoupení od smlouvy

1. Nedodá-li prodávající zboží ve lhůtě plnění, tj. dle termínů dílčích dodávek zboží zaplatí
kupujícímu smluvní pokutu ve vYši 0,05 % z ceny nedodaného zboží bez dph za každý i
započatý den prodlení od marného uplynutí1hůty (viz Č!. lil. odst. l) do dodání zboží nebo
odstoupení kupujícího od smlouvy.

2. Nezaplati4i kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit prodávajÍcÍmu úrok z prodiení
ve výši 0,05 % denně z nezaplacené Částky.

3. Smluvní pokuta a úroky 2 prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich
písemného uplatněni.

4. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) prodlení prodávájícího s dodáním zboží je 14 kalendářních dnů po řádném

termínu,
b) prodávajlcí neodstraní vady zboží,
c) pcstup prodávajícího při dodání zboží je v rozporu s pokyny kupujicího.

5. prodávajícI je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupujki bude s úhradou kupní
ceny v prodleM vyp|ývající z této smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dnů.

6. Odstoupení od této smlouvy se děje pÍsemným projevem vůle odstupující strany formou
doporučeného dopisu a nabývá účinnosti dnem doručeni druhé smluvnístraně. V případě,
že doporučený dopis o od$toupenĹnebude adresátem převzat, má se za to, že doporučený



dopis o odstoupení byl doručen pátým dnem od podání tohoto doporučeného dopisu
k přepravě poskytovateli poŠtovních služeb.

7. ÚČinky odstoupeni nastávají okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.

ČLVtl. ·
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 09. 2021.
2. Tuto smlouvu lze bez udání důvodu písemně vypovědět. sjednává se výpovědní lhůta dva

měsíce a její běh započne prvého dne měsíce následujídho po doručení výpovědi druhé
smluvní straně. výpovědní doba končí nejpozději posledním dnem doby, na kterou je tato
smlouva uzavřena.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom výtisku.

4. Ve vztazích touto smlouwu založených avšak výslovně neupravených se smluvnístrany řídí
OZ Č. 89/2012 Sb.

5. Doručovacími adresami pro poštovní zásilky se rozumí adresy uvedené v záhlaví této
smlouvy. V případě změny adresy je účastník, u něhož ke změně adresy došb, povinen tuto
změnu písemně sdělit druhé straně doporučeným dopisem na aktuálni adresy.

,6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto
obsahem swhlasí, což níže stvrzuji jejich oprávněni zástupci svými vlastnoručními podpisy
a otisky tazítek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Veškeré dodatky ktéto smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny

pořadovými čísly a podepsány statutárními orgány smluvních stran.

, //Á. 41 V Žatci 30. 09. 2020


