Rámcová
kupní sm]ouva
pro dodávku sběrných nádob
uzavřená dle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákomku, v platném znění

1. Sm]uvní strany:
Společnost:

Technické s]užby Dvora Králové nad Labem

Sídlo:

Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
lng. Vítězslavem Štumou, ředitel

Zastoupená:
IČ:

DIČ:
Tel.:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

00052981
CZ00052981
603 556 801

Československá obchodní banka , Moneta Money Bank
193125052/0300 / 108401594/0600

(dále jen „Kupující")

a
Společnost:
Komuná]ní technika, s.r.o.
Sídlo:
Boleslavská l544, Brandýs nad Labem -Stará Boleslav, 250 01
Zastoupená:
Jaroslavem Řehořem, jednatelem společnosti, Bc. Martinem
Kovaříkem - obchodním ředitelem
IČ:
DIČ :
Tel.:

26684055
CZ26684055
326 907 888

Bankovní spojem':

Československá obchodní banka

Číslo účtu:

296221485/0300

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze, oddíl C, vložka č. 87133

(dále jen „Prodávající")

Tec:hnické služby města
Dvora Krá!ové n.L.
Dosiodne
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11. Předmět smlouvy
1. Předmětem této rámcové kupní smlouvy je dodávání sběmých nádob a náhradních dílů ke sběmým
nádobám dle dílčích požadavků kupujícmo. Sběmé nádoby a náhradní diky pravidelně odebírané
kupujícím jsou uvedeny v příloze č. 1.

2. Prodávající garantuje kupujícímu, že dodávané sběmé nádoby a veškerý sortiment splňuje platné

zákomé nomy, zejména pak požadavky ČSN EN 840-6 + A1. Jako součást dodávek sběmých nádob,
dle této kupní smlouvy, poskytne prodávající na vyžádání kupujícímu výkresovou a technickou
dokumentaci. Technické provedení sběmých nádob bude prodávajícím
certifikátem kvality nebo prohlášením o shodě.

doloženo příslušným

111. Způsob objednávání, temín a místo plnění
1. Sběmé nádoby bude kupující objednávat prostřednictvím emailu. Objednávku kupující zašle na
adresu zrubek@ktech. cz.

2. Povinností prodávajícího je potvrzení objednávek a to nejpozději do 2 pracovních dní od jejího
přijetí.

3. Temín dodání sběmých nádob a náhradních dílů uvedených v příloze č. 1 je 14 dní ode dne
potvrzení obj ednávky.
Pro ostatní sortiment platí termín dodání od potvrzení objednávky dle nabídky prodávajícfflo, uvedený
v objednávce.
4. Místem dodáni' je sídlo společnosti

IV. Cena
1. Cena sběmých nádob je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Zahmuje kompletní základní typy
sběmých nádob a náhradní díly dohodnutých mezi prodávajícím a kupujícím.

2. Kupní cena zahmuje kompletní smontované, ftinkční sběmé nádoby (dvou-kolečkové nádoby jsou
dodávány ve stozích, přičemž podvozkem osazená je vždy spodní nádoba a ostatní nádoby mají
hřídelky a kolečka přiloženy v homí nádobě příslušného stohu). Dále zahmuje veškeré ostatní náklady

prodávajícmo spojené sjejich dodáním, včetně nákladů na dopravu do místa dodání uvedeného v
článku lll.smlouvy.

3. Kupní cena na sortiment neuvedený v přl'loze č. 1 bude stanovena na základě konkrétní nabídky

prodávajícmo odsouhlasené kupujícím, kterou je prodávající povinen zpracovat nejpozději do 5 dnů
od příjmu elektronické výzvy zaslané prodávajícím.
4. Prodávající poskyme na náhradní díly slevu oproti aktuální ceníkové ceně ve výši 10 %.
5. Ke kupní ceně bude připočtena příslušná DPH dle platných předpisů.

V. Fakturace a platební podmínlqr
1. Faktura vystavená prodávajícím -plátcem daně z přidané hodnoty České republice, která zároveň
slouží jako daňo`ý doklad, musí spLňovat náležitosti daňového dokladu.

2. Faktura v písemné podobě musí být vyhotovena výhradně v listinném fomátu A4
3. Fakturace bude prováděna dle jednotlivých objednávek.
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4. Splatnost fáktury je dohodnuta prodávajícím a kupujícím na 14 dnů ode dne převzetí faktury
kupujícím. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu kupuj ícího.
5. Faktury budou zasílány poštou na adresu sídla kupujícího nebo elektronicky ve fomátu PDF na
e-m ai l stej skalova@tsdvur.cz.

6. Vlastnictví ke sběmým nádobám a nebezpečí škody na sběmých nádobách přechází na kupujícího
dnem podpisu dodacího listu.

7. Nebude-li daňo`ý doklad - faktura obsahovat náležitosti uvedené v bodě 1. a 2. tohoto článku, je
kupující oprávněn vrátit fákturu k doplnění ve lhůtě splatnosti. Po doručení opraveného nebo nově
vystaveného daňového dokladu - fáktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Sankční ujednání
1. Pokud je kupující v prodlení s placením faktury, je prodávající oprávněn požadovat úhradu úroků
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení po temínu splatnosti.

2. Při nesplnění potvrzeného temínu dodání sběmých nádob je kupující oprávněn požadovat na
prodávajícím úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01 % z hodnoty nedodaného zboží za každý i započatý
den prodlení.

3. Prodávající je povinen, při rozšíření sortimentu o novou položku, poskytnout kupuj ícímu potřebná
data v požadované struktuře s konkrétními obrázky (uloženými pod stejnými názvy).

IX. Záruka a odpovědnost za vady, reklamace
1. Prodávající ručí za to, že dodané zboží a všechny jeho součásti a příslušenství budou mít vlastnosti

stanovené výkresovou dokumentací a specifikací a že bude způsobilé pro použití ke smluvenému
účelu.

2. Prodávající poskytuje na sběmé nádoby a náhradní díly uvedené v příloze č. 1 kompletní záruku

po dobu 24 měsíců ode dne jejich převzetí kupujícím. Záruka se vztahuje na veškeré (i skryté)
vady všech součástí a příslušenství předaného zboží. Záruka se nevztahuje na závady způsobené
neodbomou manipulací nebo přetěžováním odpadových nádob. Záruka se také nevztahuje na díly
vadné z důvodu běžného opotřebení.

3. Zámční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží na místě dodání na základě oboustranně
písemně potvrzeného dodacího listu.

4. Kupující je povinen bezodkladně reklamovat závadu v záruční době písemnou fomou na adresu
prodávajícmo s uvedením popisu reklamované vady.
5. Prodávající je povinen se dostavit k posouzení reklamované vady nejpozději do 48 hodin od
obdržení reklamace pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Záruční oprava předmětu smlouvy
musí být provedena v co možná nejkratší době, nejpozději však do 10 dní od přijetí reklamace,
náklady s odstraňováni'm vad v záručni' době uhradi' pTodávajíci' v celém rozsahu.

6. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady, vzniklé v souvislosti s neoprávněně uplatněnou
reklamací vždy s písemným uvedením důvodu neuznání záruky.

X. Ostatní ujednání
1. Jakékoliv změny ve vzhledovém nebo technickém provedení sběmých nádob uvedených v příloze
č. 1 je prodávající povinen předem projednat s kupujícím.

2. Nastane-li v průběhu trvání smluvniho vztahu stran nestandardní situace vývoje cen na trhu se
sběmými nádobami, jsou smluvní strany, a to každá jako samostatný subjekt, oprávněny vyvolat
konkrétní jednání, za účelem dohody o sjednocení partnerské cenové politiky.

XI. Závěrečná ujednání
1. Prodávající bude o veškeúch připomínkách a návrzích týkajících se tohoto smluvního ujednání
infomovat kupuj ícmo e-mailem na adrese stejskalova@tsdvur.cz. Kupující potvrdí příjem zprávy zpět
nejpozději do 5 pracovních dní od jejího doručení na e-mail, ze kterého byla prodávajícím odeslána.

2. Tato rámcová kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dvou měsíců.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího, po převzetí výpovědi druhou
smluvní stranou.
3. Veškeré doplňky nebo změny této smlouvy musí být provedeny písemnou fomou oboustranně
potvrzených očíslovaných dodatků. Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní

:#:í`áubdu.duoč.s.mJurv.nzíhsůdnmugř::i;n3ř:d:ví:`#ěv.zfií:u|:*.huod:omu.Č"Re:#e.-tiiťídčoehsů€i.S::Zv=íí:3
řádu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno
oboustranně písemně potvrzené vyhotovení.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují po přečtení této smlouvy, že byla sepsána na základě

pravdivých údajů, dle jejich svobodné vůle a že nebyla uzavřena v tísni ani za jinak nápadně
nevýhodných podm ínek.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č.1

Ceník sběmých nádob a náhradních dílů

Ve Dvoře Králové nad Labem dne:#/ Á{;|{{/

V Brandýse nad Labem, dne: J?7. 7Í érz2:2:2.

za kupujícího

rDí#:;iií,io;:":_:ydT:§!am
5ggnoí'D::eu;;e-k;ná,,?1v3_9:;a6:"Luaubl:Lm5-

g.Q.n.Í2Érir±'±`
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