
KUPNÍ sMLoUvA
Dodávka a,s.

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník amlouvu, jejíž znění je přílohou č. I

Předmět smlouvy specifikace Zboží je uvedena v příloze č. II Kupní smlouvy

Celková cena Zboží v Kč bez DPH 150 000,-

Lhůta dodání Zboží v pracovních dnech 10

Přílohy kupní smlouvy

Příloha č. I. S pecifi ka ce z boží ( S P ECIFI KACE )

číslo kupní smlouvy: DPMO/2O27/70/063

Kupující (Zadavatel) Dopravní podnik města olomouce, a.s.

sídlo: Koželužská 563/1, 779 00 olomouc

osoby opráv n ě n é j ed n at :
Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva
Ino' Pavel Zatloukal. místopředseda Dředstavenstva

IC 476766i9
DIC c247676639

Bankovní spojení: ČsoB a's

číslo účtu

Prodávající ( Dodavatel) Zliner s.r.o,
sídlo Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

osoba oprávněná jed nat : Marcel Vodička

IC 45 479 534

DIČ cz 45 479 534

Bankovní spojení. Česká spořitelna

číslo účtu

identifikace zapsán v oR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. C, vl. č.
5174
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L Předmět smlouvy
Prodávající se zavazuje na základě této Kupní smlouvy dodat Kupujícímu v dohodnutém čase
pneumatikY a (dále jen ,,Zbožf') uvedené v příloze č. I. této Kupní smlouvy, dopravit a složit Zboží v
místě Kupujícího a převést na Kupujícího vlastnické právo ke Zboží. Kupující se zavazuje Zboží řádně
dodané od Prodávajícího převzít a zaplatit mu dohodnutou kupní cenu'

ZbožÍ dodávané podle této smlouvy Prodávající dodá Kupujícímu v první jakostní třídě, nové, nepoužité
a homologované. Dodané Zboží nesmÍ být ke dni předání objednaťeli sťarší 18 měsíců. Každé Zboží bude
opatřeno speciálním klasifikačním štítkem v souladu s požadavky EU, který bude obsahovať hodnocení
vlastností dané pneumatiky, zohledňující palivovou účinnost pneumatiky, její bndné vlastnosti na
mokrém povrchu a míru vnější hlučnosti.

Prodávající dodávané Zboží dopraví do místa dodávky a vyloží v místě dodávky do prostor určených
Kupujícím.

fi. Kupní Cena a platební podmínky
Kupní cena za Zboží podle této Kupní smlouvy stanovená v Kč bez DPH je uvedena v příloze č. I. této
Kupní smlouvy a je stanovena jako pevná' K této ceně bude připočťena DPH v zákonné výši k datu
uskutečně né ho zda n itel n éh o pl n ě n í.

Kupní cena podle odst. 2.1 této Kupní smlouvy bude uhrazena po ukončení dodávky, tj' předáním a
převzetím Zboží podle dodacího listu, a to na základě Prodávajícím vystavené faktury - daňového
dokladu' Faktura - daňový doklad - musí obsahovat kopii potvrzeného dodacího listu'

Veškeré doklady prokazujícÍ oprávněnost fakturace Prodávajícího předá Prodávající Kupujícímu vždy ve
dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Kupujícího'

Faktura Prodávajícího musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
. číslo Kupní smlouvy
. číslo faktury
. den vysťavení a den splatnosti faktury, datum uskutečněného zdanitelného plnění
. název, sídlo, IČ, Prodávajícího a Kupujícího, DIČ Prodávajícího
. označení banky a číslo účtu Prodávajícího
o identifikaci Prodávajícího podle obchodního rejstříku nebo jiné evidence
. soupis dodaného Zboží v podobě Kupujícím potvrzeného dodacího listu
o razítko a podpis oprávněné osoby Prodávajícího

a Prodávající je povinen ji vystavit do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění doručit
prokazatelně Kupujícímu do 5 kalendářních dnů od vystavení. Prodávající odpovídá za škodu, která
vznikne Kupujícímu z důvodu nedodžení předání vystavené faktury - daňového dokladu v uvedených
termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH Kupujícím z důvodu
pozdního dodání faktury _ daňového dokladu Prodávajícím.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odst. 2.4 téťo Kupní
smlouvy, je Kupující oprávněn ji do data splatnosti Vrátit ProdáVajícímu, aniž se tak dostane do prodlení'
Po opravě faktury předloží Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 2.6. této
Kupní smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Kupující před úhradou faktury u dodaného Zboží (nebo jeho části)
vady, je oprávněn Prodávajícímu fakturu vrátit. Po odstranění vady Zboží nebo po jiném zániku
odpovědnosti Prodávajícího za vadu předložÍ Prodávající Kupujícímu novou fakturu se splatností
uvedenou v odst. 2'6. této Kupní smlouvy'

splatnost faktur je do 14 kalendářních dnů ode dne doručení Kupujícímu do jeho sídla uvedeného
v záhlaví Kupní smlouvy.

fiI. Doba plnění (dodání)
Tato Kupní smlouva je uzavřena na dobu určitou'

Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv podle zákona o
registru smluv a končí dodáním Zboží'

Prodávající se zavazuje dodat zboží uvedené v příIoze č. I této Kupní smlouvy' Lhůta pro dodání zboží
začíná běžet dnem účinnosťi smlouvy.

Iv. Dodání Zboží
Dodání Zboží proběhne za účasti Prodávajícího a Kupujícího či jimi písemně zmocněných osob v místě
předání, a to formou potvrzení dodacího listu Kupujícím.
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Kupující je povinen převzít Zboží pouze v případě, že nemá žádné vady a není V rozporu s touto kupní
smlouvou a Rámcovou Dohodou'

Předáním Zboží Prodávajícím a jeho převzetím Kupujícím přechází vlastnické právo ke Zboží na
Kupujícího' Současně Prodávající tímto úkonem potvrzuje, že veškerá vlastnická práva ke Zboží jsou
prosty jakýchkoliv práv a nároků třetích osob.

Místem předání Zboží je sídlo Kupujícího, pokud nebude stanoveno jinak'

v. Závěreěná ustanovení
Prodávající není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této Kupní smlouvy na třetí osobu.
Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této kupní smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Kupujícího. Prodávající není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Kupujícím z titulu
této Kupní smlouvy vůči iakýmkotiv pohtedávkám Kupujícího za Prodávajícím.

Tuto Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke Kupní smlouvě podepsanými oběma smluvními sťranami.

Tato Kupní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Kupující a 1 Prodávající.

Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami'

Smluvní sťrany se dohodly, že jejich vztahy touto Kupní smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanskÝ zákoník. V rámci této Kupní
smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.

Srnluvní strany shodně a výslovně prohlašuJí, že došIo k dohodě o celém obsahu Kupní smlouvy a že je
jim obsah Kupní smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že Kupní smlouva je projevem jejich
vážné, pravé a svobodné vůle prosťé tísně.

Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy nebo jejích částí podte zákona č. 106/1999
Sb', o svobodném přísťupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající si je dále vědom
skutečnosti, že Kupující, jako veřejný zadavatel zveřejní podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázkách, v platném znění, na svém profilu zadavatele úptné znění této smlouvy vč. přítoh
všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo zveřejní
tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv,
uveřejňování ťěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje-li se tuťo smlouvou
z výše uvedených zákonů ťaková povinnost. Dále Kupující zveřejní nejpozději do 3 měsíců od sptnění
této smlouvy na profilu zadavatele výši skutečně uhrazené Ceny za plnění této smlouvy, vztahuje-li se
tuto smlouvou ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění taková
povinnost' Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dte citovaných
zákonů nepovažuje za porušení obchodního ťajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůi
souhlas.

Prodávající není oprávněn v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy postupovat své pohledávky
jiným subjektům.

Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že bankovní čísto účtu jím uvedené v ťéto smlouvě,
skutečně odpovídá číslu účtu, které užívá v rámci své podnikatelské činnosti, resp. že se jedná o
bankovní účet plátce DPH, kteý je zveřejněn v registru plátců DPH, pokud je účastník zadávacího řízení
plátcem DPH'

Dne: ''7 -10- Dne 44. n. 2o2.t
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Příloha ě. I.
SpecÍfi kace Zboží (sPEcI FIKAC E )

Zboží dodávaného podle
Rozměr / indexové

parametry /
chatakteriďika

počet měrných
jednotek

jednotková
cena v Kč
bez DPH

pol.č. /
označení

Název výrobce/ typ
dezénu

cena celkem v Kč
bez DPH

1

275/70 R22,5
autobus, celoroční
(M+s), zesílená pro

městský provoz,
hloubka dezénu min

79 mm

Continenta I 275/70 R22,5
Conťi Urban HA3 16PR

1s0/14s t TL
150 000,-

{

4u\




