
KUPNÍ SMLOUVA č. VZ/2021/2/17-KS

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ustanovení §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Prodávající:

DANÍČEK s.r.o.
jejímž jménem jedná Petra Kalbáčová,
Zapsaná V Obchodním rejstříku Vedeném Krajským Soudem v Brně, Oddíl C, Vložka 47280
Sídlo: Vizovická 423, 760 01 Zlín
IČ; 26946955
DIČ: 0226946955
Bankovní spojení: ČSOB a.S., číslo účtu: 193237206/0300

a

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
jejímž jménem jedná pan JUDr. Josef Valenta, ředitel
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo: Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
IČ; 62182137
DIČ; CZ62182137
Bankovní Spojení: číslo účtu 1400012339, kód banky 0800, Česká Spořitelna a.S.

II.
Předmět smlouvy

1. Prodávající Se Zavazuje na základě této Smlouvy a Za podmínek V ní uvedených dodat
kupujícímu 214 kusů Zimních pneumatik, jejichž rozměry Včetně hmotnostních a rychlostních
indexů, množství, označení Výrobce a označení modelu jsou podrobně Specifikovány V příloze
č. 1, která je nedílnou Součástí této Smlouvy (dále též jen „Zboží“ nebo „pneumatiky “), a
převést na kupujícího Vlastnické právo ke Zboží.

Všechny dodávané pneumatiky musí být Schválený a označeny Výrobcem jako zimní, tj. na
bočnici pneumatiky musí být vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS a Zároveň
Vyznačen Symbol 3PMSF (tzv. alpský symbol).

Všechny dodávané pneumatiky musí dále Splňovat tyto parametry:
- pneumatiky musí být označeny jako Vhodné pro provoz na pozemních komunikacích a

Občasné použití mimo Zpevněné komunikace (stavby, louky, lesní cesty, cesty
ZpeVněné Sutí nebo kamenivem),

- pneumatiky musí umožňovat krátkodobé snížení tlaku V pneumatice až na hodnotu 1,2
bar Z důvodu Zvládnutí ObtížnéhO terénu (bláto, mokrá tráva) a při tom garantovat



udržení celistvosti pneumatiky (nevztahuje se na případy mechanického poškození o
kámen, kořen a jiné Skryté pevné předměty).

Pneumatiky pro osobní vozidla RV (v rozměru 215/60 R16 99H) musí být dodány
S technologií nebo úpravou proti úniku tlaku při defektu.

Předmětem dodávky nesmí být pneumatiky protektorované.

Prodávající dodá S pneumatikami technickou Zprávu o Správném huštění pneumatik pro
všechna vozidla kupujícího, tj. VW T5/T6, VW Amarok, Škoda Yeti, Škoda Karoq,
s Ohledem na zatížení jednotlivých náprav při provozu u kupujícího a předepíše Správné
huštění pro ideální životnost pneu i Zaručení nejlepších jízdních Vlastností. Kupující přistaví
pro Zpracování této Zprávy Všechna uvedená vozidla ke Zvážení do vzdálenosti 30 km od Sídla
kupujícího (Zlín, Peroutkovo nábř. 434). Náklady Spojené S vážením a vypracováním zprávy
ponese prodávající, náklady Spojené S přistavením vozidel kvážení ponese kupující. Tuto
technickou Zprávu je prodávající povinen předložit při předání pneumatik kupujícímu.

Dodané pneumatiky musí být Schválený pro použití v ČR. Dodávané pneumatiky nesmějí být
vyrobeny déle než 12 měsíců před jejich dodáním kupujícímu.

2. Prodávající Se zavazuje, Že dodané zboží bude V Souladu Se všemi právními předpisy i
všemi technickými normami a bude Splňovat Zákonné podmínky pro jeho užívání. Prodávající
se dále zavazuje, že dodané Zboží i veškerá další plnění poskytovaná prodávajícím podle této
Smlouvy budou v Souladu Se všemi Zadávacími podmínkami ve výběrovém řízení pro
Veřejnou Zakázku malého rozsahu „ZZS ZK - Zimní pneumatiky 2021“ provedeném
kupujícím jako Zadavatelem (Zn. Zadavatele VZ/2021/2/17) a v Souladu s nabídkou podanou
prodávajícím v tomto výběrovém řízení.

3. Kupující se Zavazuje Zboží V době stanovené touto smlouvou převzít a Zaplatit za
Zboží kupní cenu ve výši a Za podmínek stanovených v článku III. této Smlouvy.

III.
Cena a platební podmínky

1. Kupní cena Za Zboží je stanovena dohodou Smluvních Stran a činí celkem

- 691434,- Kč (slovy ŠestsetdevadesátjednatiSícčtyřistatıˇicetčtyřiKč).
V této kupní ceně není Zahrnuta DPH. Cástka DPH stanovená podle příslušných právních
předpisů bude ke kupní ceně připočtena při fakturaci.

2. Kupní cena uvedená vtomto článku je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná a
konečná pro předmět kupní smlouvy po celou dobu plnění této kupní Smlouvy. Kupní cena
Obsahuje Veškeré náklady prodávajícího, jako například dopravné, balné, pojištění, celní a
daňové poplatky, jiné přirážky a další náklady prodávajícího.

3. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den dodání zboží kupujícímu, po
oboustranném podpisu předávacího protokolu ohledně dodávky zboží.

4. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 dní od data jejího doručení kupujícímu.



5. Prodávající Se ZavaZuj e, že jím Vystavené faktury budou obsahovat Všechny náležitosti
Stanovené Obecně Závaznými právními předpisy a Smluvními ujednáními. V případě, že
Vystavená faktura Obsahuje nesprávné cenové údaje či nesprávné náležitosti nebo chybí-li Ve
faktuře některá Z náležitostí, je kupující oprávněn fakturu Vrátit prodávajícímu do doby její
Splatnosti. V takovém případě je prodávající povinen vystavit do 5 dnů od doručení Vrácené
faktury fakturu novou, přičemž doba Splatnosti Ve Sjednané délce běží Znovu ode dne
doručení opravené faktury.

6. Za den Zaplacení kupní ceny či její části Se považuje den odepsání příslušné částky
Z účtu kupujícího.

IV.
Dodací podmínky

l. Kupující Sdělí prodávajícímu při uzavření této Smlouvy, které Z dodávaných
pneumatik mají být dodány prodávajícím do Sídla kupujícího na adrese Peroutkovo nábř. 434,
760 01 Zlín a které Z dodávaných pneumatik budou předmětem úschovy podle článku IV.,
odstavce 3 této Smlouvy.

2. Pneumatiky, ohledně kterých kupující podle předchozího odstavce Sdělil
prodávajícímu, že mají být dodány do Sídla kupujícího, předá prodávající kupujícímu a
kupující tyto pneumatiky převezme v Sídle kupujícího na adrese Peroutkovo nábř. 434, 760 Ol
Zlín, a to nejpozději do 3 dnů Ode dne uzavření této Smlouvy. Pneumatiky, ohledně kterých
kupující podle předchozího odstavce sdělil prodávajícímu, že mají být předmětem úschovy
podle článku IV., Odstavce 3 této Smlouvy, předá prodávající kupujícímu a kupující tyto
pneumatiky převezme V Sídle nebo v provozovně prodávajícího, a to nejpozději do 3 dnů ode
dne uzavření této smlouvy. Kupující není povinen Zboží převzít, pokud dodávané Zboží
vykazuje jakékoliv vady. O předání a převzetí dodaného Zboží bude Sepsán a Smluvními
Stranami podepsán předávací protokol. Prodávající je povinen dodat Zboží Se všemi doklady
Sjednanými v této smlouvě a Se všemi doklady potřebnými k řádnému užívání Zboží, Včetně,
nikoliv však Výlučně, návodu k používání v českém jazyce.

3. Smluvní Strany Se dohodly, že bezprostředně po předání a převzetí Zboží převezme
prodávající od kupujícího až jednu polovinu Z celkového počtu dodaných pneumatik na dobu
nejvýše 6 měsíců do úschovy a Zboží bude pro kupujícího na náklady prodávajícího, tj. pro
kupujícího bezplatně, uskladněno v sídle nebo v provozovně prodávajícího. Prodávající pak
bude povinen vždy na výzvu kupujícího učiněnou e-mailem a nejpozději do 48 hodin od
Zaslání takové Výzvy uSchované pneumatiky postupně vracet kupujícímu Z úschovy tak, že je
Vždy do 48 hodin od Zaslání výzvy kupujícího na náklady prodávajícího doručí do Sídla
kupujícího: Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín, a to vždy v pracovní dny V době Od 8 do 14
hodin. Každá jednotlivá Výzva kupujícího k vrácení Se musí týkat nejméně 8 kusů pneumatik.

4. Prodávající je povinen opatrovat uSchované pneumatiky S Odbomou péčí a pečlivé tak,
aby na nich nevznikla škoda a aby nedošlo k jejich Ztrátě, jinak odpovídá kupujícímu Za
škodu. Uschované pneumatiky musejí být po celou dobu trvání úschovy výrazně označeny
jako Vlastnictví kupujícího. Kupující je oprávněn provádět kontrolu uskladněných pneumatik
jednou Za kalendářní měsíc, jinak podle potřeby. Ujednání tohoto a předchozí odstavce se
V dalším řídí ustanovení občanského Zákoníku o úschově (§2402 a násl. Zákona č. 89/2012
Sb.).



V.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje Záruku Za jakost Zboží V délce 24 měsíců. Takto poskytnutá
Záruka se Vztahuje na dodané Zboží jako celek a běží ode dne převzetí Zboží kupujícím,
nevztahuje Se Však na běžné opotřebení Zboží.

2. Pro odpovědnost Za vady Zboží platí ustanovení §2099 a násl. občanského Zákoníku.

VI.
Ostatní ujednání

l. Kupující nabude Vlastnické právo ke Zboží prodávanému podle této Smlouvy
vrvokamžikem předání a převzetí Zboží. Nebezpecı Skody na Zboží přechází u pneumatik, jež

jsou předmětem úschovy, na kupujícího až okamžikem, kdy prodávající kupujícímu Vrátí
zboží z úschovy podle článku IV., odstavce 3 této Smlouvy.

2. Kupující je oprávněn od této Smlouvy odstoupit V případě, že prodávající podstatně
poruší některou Ze Svých povinností Vyplývajících Z této smlouvy. Za podstatné porušení
povinnosti prodávajícího se považuje Zejména, nikoliv však výlučně, prodlení prodávajícího
S uskutečněním dodávky Zboží přesahující 10 kalendářních dnů.

3. Prodávající není oprávněn postoupit Své pohledávky vůči kupujícímu vzniklé Z této
Smlouvy nebo v Souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného Souhlasu
kupujícího. Prodávající není oprávněn převést ani žádná jiná Svá práva ani žádné povinnosti
Z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího. písemného Souhlasu kupujícího. Prodávající
není oprávněn jednostranně Započíst Své pohledávky Za kupujícím vůči pohledávkám
kupujícího Za prodávajícím, ledaže jde o pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, které
byly přiznány pravomocným rozhodnutím Soudu.

VII.
Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva je Sepsána a podepsána Ve dvou vyhotoveních, Znichž každá Ze
Smluvních stran obdrží po jednom.

2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
Stranami. i

3. Prodávající je povinen Zachovávat mlčenlivost o Všech Skutečnostech, o kterých Se
dozví v Souvislosti S plněním této Smlouvy, a to i po dobu tří let po Skončení platnosti
Smlouvy. Prodávající je dále povinen Zachovávat mlčenlivost o všech Skutečnostech provozní,
organizační či koncepční povahy, týkajících Se výkonu VlaStních činností kupujícího.

4. Tato Smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti smluvních Stran Z ní vyplývající, Se
řídí českým právem, S výjimkou .koliZních ustanovení a S Výjimkou Vídeňské úmluvy o
Smlouvách o mezinárodní koupi Zboží, zejména pak příslušnými ustanoveními Zákona
č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění. Smluvní Strany sjednaly, že veškeré
Spory vzniklé Z této Smlouvy nebo v Souvislosti Sní, které Se nepodařilo odstranit vzájemným
jednáním Smluvních Stran, budou rozhodnuty Věcně příslušnými Soudy v České republice,
přičemž místní příslušnost Soudu Se určí podle Sídla kupujícího.



5. Smluvní Strany prohlašují, Že Si Smlouvu řádně přečetly, poroZuměly jejímu obsahu, S
nímž Souhlasí a nemají Vůči němu .Žádné Vnámitky a tuto smlouvu podepisují jako projev
Svobodné, Vážné, nijak nepředstírané vůle.
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Příloha č. l

KUPNÍ SMLOU V Y č. VZ/2021/2/17-KS
uzavřené mezi Smluvními Stranami:

Prodávající:

DANÍČEK s.r.o.

Kupující:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace

Specifikace Zboží:

Rozměr Počet Výrobce Označení modelu

215/60 R17 C 109/107 T 155 Nokian Tyres Snowproof C
245/65 R17 111H XL 15 Nokian Tyres WR SUV 3
215/60 R15 99H 32 Continental WinterContact T5830P
Celkem 214

Ve Zlíně dne 8.11.2021

Daníček S.r.o.
Petra Kalbáčov
jednatelka

f. '/4 202 /Ve Zlíně dne ..................
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