
 

Městská část Praha-Kolovraty

Mírová 364/34, 103 00 Praha—Kolovraty

Telefon: 267 713 083, 267 710 518

e-mail: podatelna/á kolovratycz

datová schránka: xa2a9sv

 

 

KUPNÍ SMLOUVA č. KS M 06/2021

(dále jen „Smlouva")

na služby zadané jako veřejný zakázka zadávaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek s názvem „Hasičský motogenerátor"

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními

stranami:

Název/Jméno a příjmení: Zeppelin CZ, s.r.o.

se sídlem

IČ: 18627226

DIČ: CZ18627226

zapsaný: u Městského soudu v Praze, spisová značka C 2346

zastoupen:

(dále jen „prodávající“, na straně jedné)

Městská část Praha-Kolovraty

se sídlem Mírová 364/34, 103 00 Praha — Kolovraty

IČ 00240346

DIČ CZ00240346

pw—
(dále jen „kupující", na straně druhé)

tuto

KUPNÍ SMLOUVU

dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Kupující má zájem zakoupit od prodávajícího movité věci — zboží —

motogenrátor, jež je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen

„zboží“).
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1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran ohledně prodeje

zboží a nabytí vlastnického práva k němu kupujícím.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží

a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu.

Spolu se zbožím je prodávající povinen předat kupujícímu dokumentaci

nutnou pro užívání zboží. '

Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní

cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených v čl. 4 této smlouvy.

DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Termín dodání a převzetí zboží kupujícímu je stanoven na 8 týdnů od

podpisu smlouvy. Pro vyloučení veškerých pochybností platí, že dodání

zboží kupujícímu o více než 14 dní po tomto termínu je považováno za

porušení této smlouvy podstatným způsobem.

Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před

určenou dobou, není kupující oprávněn jej odmítnout.

Místem dodání zboží kupujícímu je sídlo kupujícího.

Riziko související s odesláním a dodáním zboží nese prodávající. Náklady

související se zabalením zboží, s přípravou zboží k přepravě a s dopravou

zboží do místa určení (čl. 3.3) nese prodávající, přičemž tyto náklady jsou

zahrnuty v kupní ceně zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat

neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv viditelných závad toto

neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat

opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo smluveno, je kupující povinen

uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží

nebo se zvýšenými náklady vzniklými z důvodu jiného způsobu

doručování.

4. KUPNÍ CENA

4.1.
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Smluvní strany ujednávají kupní cenu zboží ve výši 1 149 140,- Kč (slovy:



 

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

jedenmilionstočtyřicetdevěttisícstočtyřicet korun českých) bez daně

z přidané hodnoty.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"), přičemž

DPH bude smluvními stranami placena V souladu s obecně závaznými

právními předpisy.

Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit do patnácti (15) dnů od převzetí

zboží, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č.

_ vedený u společnosti _<dá1e jen „účet
prodávajícíhď).

Prodávající se zavazuje ke všem platbám dle této smlouvy vystavit

kupujícímu daňový doklad — fakturu. Daňový doklad vystavený

prodávajícím musí mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude splňovat náležitosti

účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Povinnost kupujícího uhradit kupní cenu zboží prodávajícímu podle této

smlouvy je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Smluvní strany ujednávají, že kupující se stane vlastníkem zboží okamžikem

jeho převzetí.

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody a nahodilé zkázy

na zboží.

NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat

všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních

předpisů a zpokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či

v rámci dokumentace zboží poskytnuté prodávajícím.

Za likvidaci případných obalů souvisejících se zbožím odpovídá kupující.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1.
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Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti

a provedení.



 

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v

trvání 48/24 měsíců. Záruční lhůta podle předchozí věty běží od dojití zboží

do místa určení (čl. 3.3).

Prodávající se zavazuje zajistit záruční servis ve lhůtě dle bodu 7.2 V místě

sídla Kupujícího, případně se zavazuje nést veškeré náklady spojené

s přepravou zboží na jiné místo.

Za vadu zboží se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady

uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí:

doplněním chybějícího zboží, odstraněním vad zboží, dodáním náhradního

zboží za zboží vadně, přiměřenou slevou z kupní ceny zboží. Do odstranění

vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem “přiměřeně

odpovídající jeho právu na slevu.

8. SANKCE

8.1.

8.2.

8.3.

V případě prodlení kupujícího s úhradou příslušné části kupní ceny dle této

smlouvy je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši

z příslušné části kupní ceny za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení s dodáním zboží je prodávající povinen zaplatit

kupujícímu smluvní pokutu ve výši-z kupní ceny za každý započatý

den prodlení.

Uplatněním práva na smluvní pokutu nejsou dotčena jakákoli práva

smluvních stran na náhradu škody vzniklé zdůvodu porušení příslušné

smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i V částce

přesahující výši smluvní pokuty.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.

9.2.
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Každá ze smluvních stran má právo od této smlouvy písemně odstoupit,

jestliže druhá strana nesplní povinnost, kterou jí ukládá tato smlouva či

občanský zákoník, ani V přiměřené dodatečné lhůtě stanovené ve výzvě ke

splnění.

Odstoupením kterékoli smluvní strany od této smlouvy nejsou dotčena

práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu ke smluvním pokutám dle čl.

8 této smlouvy.



 

10.

11.
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KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍ USTANOVENÍ

10.1. Komunikace smluvních stran bude probíhat prostřednictvím pověřených

osob.

10.2. Pověřenou osobou prodávajícíhoje—tel. číslo

_, emailová eeeee_
_Pověřenou osobou kupujícího je _

_tel. číslo_ emailová adresa_a-

_tel. číslo_emailová adresa_

10.3. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu O

veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné

  

plnění této smlouvy.

10.4. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z této smlouvy, nebo

smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že

poruší svou povinnost z této smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní

straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit V plnění povinností

a její důsledky. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy

se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

10.5. Prodávající a kupující sjednávají, že každý z nich ponese nebezpečí změny

okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

11.2. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy

nebo vsouvislosti sní, se řídí českým právem, a to zejména občanským

zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se

vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení

§ 558 odst. 2 občanského zákoníku.

11.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení této smlouvy, je

neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo

z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit Od

ostatního obsahu smlouvy.

11.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této

smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran ohledně

předmětu této smlouvy.

11.5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran



 

smlouvy tím, že změna této smlouvy méně přísnou formou se vylučuje.

11.6. Pro účely vztahu z této smlouvy se vylučuje použití jakýchkoliv obchodních

podmínek smluvních stran.

11.7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

11.7.1. Příloha č. 1 — Specifikace zboží.

11.7.2. Příloha č. 2 — Nabídka prodávajícího č. E521000017

11.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (4) exemplářích, z nichž kupující

obdrží dvě (2) a prodávající jedno (2) vyhotovení.

11.9. Účastníci této smlouvy si její obsah přečetli, prohlašují, že s ním souhlasí,

a na důkaz toho připojují své podpisy. '

Podpisy:

VHODLETICČ: __4

dne 0. 202’] VT/u'ba dne Sr 40 -ČoL/f

prodájvající kupující

elin CZ, s.r.o. Městská část Praha-Kolovraty

 

   

vedoucí prodeje ES, odborný prodejce starosta
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