
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany dle § 2079 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se 
svou jedinou a pravou vůlí tuto smlouvu. 

 
Smlouva o dodávce nádob a kontejnerů na tříděný odpad 

I. Smluvní strany 

 
MEVA-TEC s.r.o. 
zastoupená:  Ing. Vilém Bajer a Ing. Vladimír Lapihuska – jednatelé společnosti 
IČ:   62742051 
DIČ:  CZ62742051 
sídlo:   Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 8830 
Banka:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 2072130217/0100 
osoba oprávněná jednat za prodávajícího ve věcech technických: Petr Fengl, tel. 736 773 956  
dále jako “prodávající” 
 
a 
 

město Jičín 
zastoupená: starostou JUDr. Janem Malým  
IČ:   00271632 
sídlo:  Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
bankovní spojení: 524541/0100  
osoba oprávněná jednat za kupujícího ve věcech technických: Ing Jakub Šmíd 
dále jako “kupující”  
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem: 
„Rozšíření separace odpadů ve městě Jičín_nádoby na tříděný odpad“. 

Na financování této zakázky je kupujícímu poskytnuta dotace v rámci projektu „Rozšíření separace 
odpadů ve městě Jičín“, v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady 
a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšit podíl materiálového 
a energetického využití odpadů“, jež je spolufinancován Evropskou unií/ Evropskými 
strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy 
v rámci Operačního programu Životní prostředí. 
 
Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011567 
Evidenční číslo EDS/ SMVS: 115D314021522 
 

II. Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu předmět 

koupě specifikovaný v tomto článku a převést na něj vlastnické právo písemným protokolárním 
předáním. 
 

2. Předmětem této koupě podle této smlouvy je dodávka kontejnerů čtvercového nebo obdélníkového 
půdorysu typ „zvon“ na sklo o objemu 2.500 l – 5 ks, určených k separaci skla a nádoby o objemu 120 
l – 2.000 ks a 240 l – 700 ks určené k separaci plastů, papíru a biologicky rozložitelného odpadu, 
jejichž Technická specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
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3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě je nový, nepoužitý, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený 
leasingem ani jinými právními vadami a neporušuje žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné 
formě duševního vlastnictví.  
 

4. Nedílnou součástí dodávky dle bodu 2 článku II této smlouvy je doprava do místa plnění. 
 
5. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu způsobem a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 
 

6. Prodávající je povinen zajistit, aby předmět koupě vyhovoval všem obecně závazným právním 
předpisům a technickým normám a jiným požadavkům, které se týkají kvality a parametrů předmětu 
koupě. 

III. Doba a místo plnění 

 
1. Dodavatel se zavazuje předmět smlouvy dodat takto:  

a) Zahájení plnění: předpoklad březen 2021 

b) Ukončení plnění: do 30. dubna 2021 

2. Místo plnění: areál Technických služeb města Jičína, Textilní 955, Jičín, kraj Královéhradecký 
 

IV. Přechod vlastnictví a přechod nebezpečí škody na věci 

 
1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přejde na kupujícího po převzetí dodávky tj. po podpisu 

předávacího protokolu. Spolu s dodávkou je povinen dodavatel předat kupujícímu doklady vztahující 
se k dodávce. Předání úplných dokladů je podmínkou řádného předání dodávky. 
 

2. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu smlouvy jeho převzetím, tj. podpisem předávacího 
protokolu. 

V. Kupní cena a platební podmínky 
 

1. Smluvní strany si sjednaly kupní cenu na celkovou částku 1.720.500,00 Kč bez DPH (slovy: 
jedenmilionsedmsetdvacettisícpětset korun českých) + DPH 21% ve výši 361 305,00 Kč tj. celkem s 
DPH 2.081.805,00 Kč. 
          

2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, neměnná a nejvýše přípustná, 
která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy. Kupní cena 
zahrnuje celý předmět smlouvy uvedený v čl. II smlouvy. 

 
3. Kupní cena za dodávku bude uhrazena po dodání předmětu koupě, potvrzeném podepsaným 

předávacím protokolem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem. 
 

4. Kupní cena bude kupujícím hrazena bezhotovostně na účet prodávajícího vedeného Komerční 
banky a.s. Roudnice nad Labem, číslo účtu 2072130217/0100 a to do 30 dnů od doručení faktury 
kupujícímu. Variabilním symbolem je číslo faktury. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a musí být 
označena číslem projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011567 a názvem projektu („Rozšíření 
separace odpadů ve městě Jičín“). V případě, že faktura vystavená prodávajícím nebude mít 
předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto 
smlouvou, nebude kupujícím proplacena a kupující jí vrátí zpět prodávajícímu k doplnění či opravě. 
Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní lhůta a její běh počíná dnem 
doručení opravené nebo doplněné faktury. Prodávající má právo požadovat po kupujícím smluvní 
pokutu pro případ prodlení kupujícího s úhradou oprávněných faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

 
5. Kupující má právo oproti pohledávce dodavatele na zaplacení kupní ceny, kterou je povinen uhradit 

prodávajícímu na základě této kupní smlouvy, v souladu s ust. § 1982 a násl. Občanského zákoníku, 
jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči prodávajícímu vzniklé na základě této kupní 
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smlouvy, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude prodávající povinen kupujícímu 
podle této kupní smlouvy uhradit. 

 
6. Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 

106a zákona o DPH, je kupující oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo 
na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena fakturovaná 
cena a dodavatel obdrží pouze cenu předmětu koupě bez DPH. 

 
 

VI. Záruka, dodací podmínky, povinnosti dodavatele 
 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu dodávky po dobu 60 měsíců ode dne 
jeho převzetí kupujícím.  

Záruka se vztahuje na plnou funkčnost, kvalitu a kompletnost předmětu smlouvy.  
 

2. Lhůta pro odstranění závad nesmí být delší než 10 dnů od nahlášení závady, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak. Tato lhůta počíná plynout ode dne doručení písemné reklamace vady.  
 

3. V případě, že prodávající nedodrží lhůtu pro odstranění závad v rámci záruky, je povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení. 
 

4. Neodstraní-li dodavatel reklamovanou vadu ve stanoveném, popř. dohodnutém termínu, je kupující 
oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či 
neúplně funkční část ve srovnatelných technických a cenových parametrech. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí kupujícímu prodávající.  
 

5. O dodání a převzetí předmětu smlouvy dle čl. II bod 2 bude sepsán předávací protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami. Jedno vyhotovení předávacího protokolu si ponechá prodávající pro své 
potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Předávacím protokolem se rozumí listina, kterou je 
potvrzeno, že předmět smlouvy byl předán, je v době předání plně funkční a bez zjevných vad, příp. 
zde bude uveden výčet drobných vad včetně termínu pro jejich odstranění, které nebrání v užívání 
předmětu smlouvy, pokud se kupující rozhodne převzít předmět i s těmito vadami či nedostatky. Spolu 
s předmětem smlouvy musí být dodána veškerá související dokumentace včetně dokladů, jež jsou 
nutné k převzetí a užívání, záruční listy, návody na používání, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 
podle zákona č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky atp. 
 

6. V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním předmětu smlouvy dle čl. III smlouvy je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

7. V případě, že bude prodávající v prodlení s odstraněním vad a nedostatků uvedených v předávacím 
protokolu v termínu zde uvedeném, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý, byť i jen započatý den prodlení.  
 

8. Kupující je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zároveň je 
povinen uschovávat veškerou dokumentaci související s prováděním smlouvy a s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minim. do 31.12.2030. 

 
 

VII.  Odstoupení od smlouvy 
 

1. Kupující má právo od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné 
povinnosti prodávajícím. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:  

 
a. prodlení s dodáním předmětu smlouvy dle čl. III smlouvy ze strany prodávajícího po dobu delší 

než 10 dnů; 

b. zjištění skutečnosti, že předmět smlouvy nesplňuje parametry požadované touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami; 

c. zjištění, že předmět smlouvy není nový, je použitý, zastavený, zapůjčený, zatížený leasingem 
nebo jinými právními vadami a porušuje práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě 
duševního vlastnictví;   
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d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího, 
prodávající je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně kupujícímu 

e. porušení jakékoliv jiné povinnosti prodávajícího dle této smlouvy, přestože byl prodávající na 
toto porušení kupujícím upozorněn. 

 
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení dodavateli. Po odstoupení od smlouvy zůstávají 
v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, záruky, ustanovení o smluvních 
pokutách do dne odstoupení od smlouvy a ustanovení o vlastnictví, náhradě škody. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

 
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran 

písemnými, číslovanými dodatky. 
 

3. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č 12/70/RM ze dne 6. 1. 2021. 
 
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž má každý platnost originálu. Každá 

ze smluvních stran obdrží jedno (1) paré. 
 

5. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva nabývá 

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Vzhledem 
k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., smluvní strany se 
dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle neprodleně 
po uzavření smlouvu 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.  

 
7. Smluvní strany se, ve smyslu ustanovení § 89 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k projednávání a rozhodnutí sporů a jiných 
právních věcí, vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto 
vztahem souvisejících, je obecný soud kupujícího. 
 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní 
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že nebyla ujednána za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jejím obsahem, obsah této smlouvy je jim jasný a srozumitelný a je projevem 
jejich svobodné vůle. 

 
 
 
Příloha: č. 1 – Technická specifikace dodávky 
                č. 2 – Výkaz výměr 
 
 
 
V Roudnici nad Labem dne     V Jičíně dne   
 
 
 
 
 
……………………………………..    ……………………………………..  

     MEVA-TEC s.r.o. Kupující                      město Jičín 
Ing. Vilém Bajer, Ing. Vladimír Lapihuska                 JUDr. Jan Malý 
       Jednatelé společnosti                           starosta města                                                          


