
KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku

(dále jen občanský zákoník)

č.j. kupuj íciho : HSOL - 360 - 61 /2017

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČ: 70885940
DIČ: CZ70885940-identifikovaná osoba
Bankovní spojení:
Zastoupená: plk.lng. Karlem Koláříkem, ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Datová schránka: ufiaa6d
(dále jen kupující)

a

TBA Plastové obaly s.r.o.
zápis v OR :
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČ,
DIČ,
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon/fax:
Datová schránka:
(dále jen prodávající)

Krajský soud v Hradci Králové oddíl C, sp.zn. 23760
Věž - Leština 45, 580 01
Havířská 1015, 250 01 HavlíČkův Brod
27518949
CZ27518949
Petrem Křížem, jednatelem

rqe6fk9

Článek ll.
Úvodní ustanovení

l. Touto smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, specifikované v ČI. III.
této smlouvy a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že
zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 17.9.2017.

Článek III.
Předmět koupě

l. Předmětem koupě je l 10 ks Euro přepravek 80x60x32 cm v barvě šedé (dále jen zboží) .
2. Prodávající se zavazuje ke zboží doložit doklady, které se ke zboží vztahují.

Článek IV.
Kupní cena a platební podmínky

l. Kupní cena celkem je stanovena ve výši 54 190,00 KČ bez DPH (padesát Čtyři tisíc jednosto
devádesát korun českých) jako cena nejvýše přípustná, tj. po zaokr. 65 570,00 Kč vC. DPH
(šedesát pět tisíc pětset sedmdesát korun českých ) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba
DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (dopravu
do místa plnění, školeni obsluhy, clo, skladování, balné, atd.).
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3. Cena bude zaplacena na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy. Součástí faktury je kopie dodacího listu.

4. Prodávající se zavazuje fakturu vystavit a doručit kupujícímu do dvou (2) pracovních dnů od
předání zboží.

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (IS) kalendářních dnů ode
dne doručení faktury kupujícímu na kontaktní adresu kupujícího. V případě pochybností se má za
to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

6. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
7. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (15)
kalendářních dnů.

Článek V.
Doba a místo plnění, dodací podmínky

l. prodávající je povinen dodat zboží po předchozí dohodě v místě dodání zboží nejpozději do
31.10.2017.

2. Místo plnění : sídlo kupujícího.
3. Předání a převzetí zboží bude doloženo podepsaným dodacím listem.
4. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí
převzetí zboží zaznamená do protokolu.

Článek VI.
Záruka za jakost

l. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po sjednanou dobu způsobilé k použití
pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční lhůta
běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu.

2. Práva z vad se uplatňují písemně (e-mail, fax) u prodávajícího společně s uplatňovanými nároky
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Článek VII.
Smluvní pokuty

l. V případě nedodržení doby, v níž měl prodávající plnit, a to i v případě nepřevzetí zboží ze strany
kupujícího z důvodů vad zboží, je prodávající povinen uhradit kupujícímu srnluvní pokutu ve výši
0,1 % z celkové ceny zboží za každý byt' i započatý kalendářní den prodlení.

2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 35 1/2013 Sb.

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.

Článek VIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení
od této smlouvy, se považuje zejména
a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
b) neodstranění vad zboží včas nebo odmítnutí odstraněni vad zboží.

2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji;
b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k

úhradč nákladů insolvenčního řízení;
c) prodávající vstoupí do likvidace.
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3. prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dní.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti Ĺnlčen]ivosti.

Článek IX.
Platnost a účinnost smlouvy

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejněni smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

2. Uveřejnění zajistí kupující do 10 dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

Článek X.
Ostatní a závěrečná ujednání

l. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů
v záhlaví smlouvy.

2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Strany se dohodly, že prodávající, jako strana vůči níž se práva kupujícího promlčují, tímto
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst.l občanského zákoníku prodlužuje délku
promlčecí doby práv kupuj ícího vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let.

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny zboží.

5. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana zpřístupněnu svou datovou schránku,
doručuje se prostřednictvím datové schránky. Doklady lze zasílat i na adresy smluvních stran
uvedené v záhlaví této snilouvy. Nebude-li strana, které má být zásilka doručena zastižena,
doručovatel uloží zásilku v místě provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o tom
vyrozumí v souladu se zvyklostmi o doručování písemností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost
do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení i když se adresát o
uložení nedozvěděl. Odepřel-li adresát bezdůvodně zásilku přijmout, je doručena dnem, kdy její
přijetí bylo odepřeno.

6. Tato smlouva se řídí ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
7. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
8. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou

řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spoíy řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva(2) obdrží kupující a jeden
(l) prodávající. Kupující po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo
této smlouvy.

Věž-Leština

Za prodávají

Petr Kříž
jednatel

Ol°"°"' -5, 10. 2017
Za kupujíc

plkjng. olářík
ř
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