
 

KUPNÍ SMLOUVA 
 

Číslo smlouvy objednatele 2017/ 0253 

 

 

„Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tīíděných odpadů v Praze 17 – Īepy“ 

 
uzav ená podle §1Ř10 a násl. zákona č.Řř/2012Sb., občanského zákoníku  

 
 

1. Smluvní strany 
 
Městská část Praha 17 
se sídlem: Žalanského 2ř1/12b, 163 02 Praha 6 

zastoupená: Mgr. Jitka Synková, starostka 

tel.: +420 234 683 111 nebo 234 300 005 
fax: + 420 235 300 129 
IČ: 00231223 
DIČ: CZ00231223 

bankovní spojení: Česká spo itelna, a.s. 
číslo účtu: 27-2000700399/0800 
zástupce ve věcech technických:  
tel./e-mail: 
 (dále jen „kupující“) 
 

a 
 

VERB Group s.r.o. 
se sídlem: Nad Palatou 2Ř44/30, 150 00 Praha 5 
zastoupená: Tereza Dubsky, jednatelka 
IČ: 0155Řř01 
DIČ: CZ0155Řř01 
bankovní spojení:
číslo účtu: 
zapsána: u městského soudu v Praze, C208278 
tel./fax:  
e-mail: 
zástupce ve věcech technických: Tereza Dubsky 
tel./e-mail: 
 (dále jen „prodávající“) 
 

2. Pīedmět plnění 
 

2.1. Podkladem pro uzav ení smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle § 27 písm. a) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek. Tyto podmínky jsou pro zhotovitele závazné. 

2.2.  Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat 11 sestav odpadových nádob, kdy se jedna 
sestava skládá z následujících komponentů: 
1)   odpadkový koš bez solárního kompaktoru (lisu) určený pro sběr specifického odpadu – papíru 
2a) odpadkový koš bez solárního kompaktoru (lisu) určený pro sběr specifického odpadu – plastů 

2.1.

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prost edí

KUPNÍ SMLouvA
Číslo smlouvy objednatele 2017/ 0253

„Modernizace a navýšení kapacity pro sběr t íděných odpadů v Praze 17 - epy“

uzav ená podle §1810 a násl. Zákona č.89/20128b., občanského Zákoníku

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6

Zastoupená: Mgr. Jitka Synková, starostka
tel.: +420 234 683 111 nebo 234 300 005
fax: + 420 235 300 129
IC:ˇ00231223
DIC: CZ00231223
bankovní Spojení: Česká spo itelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
Zástupce ve věcech technických:_
mile-mail:_
(dále jen „kupující“)

a

VERB Group s.r.o.
se sídlem: Nad Palatou 2844/30, 150 00 Praha 5
Zastoupená: Tereza Dubsky, jednatelka
ıč: 01558901
Dıč: 0201558901
bankovní spojení:_
čisıø účtu:_
Zapsána: u městského soudu v Praze, C208278

teI-/faxı_
e-mail:_
Zástupce ve věcech technických: Tereza Dubsky

teI-/e-maiII_
(dále jen „prodávající“)

2. P edmět plnění

Podkladem pro uzav ení smlouvy jsou Zadávací podmínky Objednatele uplatněné dle § 27 písm. a)
Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání ve ejných ZakáZék. Tyto podmínky jsou pro Zhotovitelé Závazné.

2.2. Na Základě této smlouvy se prodávající ZavaZuje dodat 11 sestav odpadových nádob, kdy se jedna
sestava skládá Z následujících komponentů:
1) odpadkový koš beZ solárního kompaktoru (lisu) určený pro sběr specifického odpadu - papíru
2a) odpadkový koš beZ solárního kompaktoru (lisu) určený pro sběr specifického odpadu - plastů

mailto:Jaroslava.Hrdlickova@praha17.cz
mailto:tdubsky@verb.cz
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nebo 
2b)   odpadkový koš se solárním kompaktorem (lisem) určený sběr specifického odpadu – plastů;  solární 

kompaktor je stlačovací lis poháněný solární energií generovanou solárním panelem, který je 
nedílnou součástí tohoto komponentu 

 
2.3. Nádoby budou vybaveny následujícími součástmi: 

-  podstavec, obvodová konstrukce, vnit ní plastová nádoba na odpady, solární panel, čidlo 
naplněnosti plastové nádoby odpadky a dále program dle článku 2.5. této smlouvy 

 
2.4. Nádoba na t íděný odpad „plasty“ s kompaktorem bude navíc vybavena: 

- solárním panelem s doprovodnou baterií; kompresním (stlačovacím) lisem 
 

2.5. Prodávající dále za podmínek v této smlouvě zajistí v rámci p edmětu plnění pro kupujícího: 
 - program, který prost ednictvím funkčního datového p ipojení dodaného prodávajícím p evádí 

informace o nádobách (aktuální i historická data, analýzy a nastavení odpadových nádob) vč. 
emailových hlášení; program musí být dostupný p es webové rozhraní (PC, tablety, mobilní telefon, 
atd.), tzn. zajištění p ístupu do uživatelského rozhraní 

-  zajištění aktualizace programu ze strany prodávajícího po dobu 5 let 
2.6. Prodávající za podmínek této smlouvy instaluje odpadové nádoby se všemi jejich komponenty, 

součástmi a p íslušenstvím a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k nim. Kupující se touto 
smlouvou zavazuje ádně dodané a instalované odpadové nádoby p evzít a zaplatit za ně 
dohodnutou kupní cenu. O p edání a p evzetí nádob bude po ízen protokol, podepsaný oběma 
smluvními stranami. Kupující je oprávněn odmítnout p evzetí dodaných odpadových nádob 
v p ípadě, že nádoby nebo způsob jejich instalace nebude odpovídat této smlouvě. Součástí 
p edání je rovněž propojení odpadových nádob s p íslušnými servery (zajištění uživatelského 
p ístupu) včetně proškolení odpovědních pracovníků kupujícího.  

2.7. Termín dodání a instalace košů:  nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy 
2.8. Realizace dodávky, která je p edmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou a dále také 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované zakázky a nabídkou prodávajícího. 
Prodávající je tak povinen p i plnění p edmětu této smlouvy dodržovat všechny dokumenty 
uvedené v p ílohách této smlouvy.  

 
3. Umístění, provozování a běžná údržba odpadových nádob 

 

3.1. Odpadové nádoby bude provozovat na své náklady kupující (jedná se zejména o svoz a likvidaci 
 odpadu).  
3.2. Běžnou údržbu odpadových nádob provádí na své náklady kupující. Běžnou údržbou se rozumí 
 udržování odpadových nádob v čistotě (jak zvenku, tak zevnit  – vč. nádob na odpad), výměna 
 igelitových pytlů v plastových nádobách na odpad a výměna osvěžovačů vzduchu. 
3.3. Prodávající seznámí kupujícího s rozsahem a způsoby ádného provozování a běžné údržby 
 odpadových nádob. 
 

4.  Záruka, servis a opravy odpadových nádob 
 

4.1. Záruční doba začne běžet ve vztahu ke každé odpadové nádobě dnem, kdy jí kupující p evzal 
 (na základě p edávacího protokolu). 
4.2. Prodávající poskytuje záruku a servis na každou odpadovou jednotku po dobu 24 měsíců. 
4.3. Kupující je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem, bez zbytečného odkladu 
 po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich 
 odstranění. 
4.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, p ičemž i reklamace odeslaná 
 kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
4.5. Záruční servis a opravy odpadových nádob bude poskytovat, resp. provádět prodávající nebo t etí 
 osoba autorizovaná prodávajícím. Servis a opravy, na které se vztahuje záruka, bude prodávající 
 provádět bezplatně.  

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

nebo
2b) odpadkový koš se solárním kompaktorem (lisem) určený sběr specifického odpadu - plastů; solární

kompaktor je stlačovací lis poháněný solární energií generovanou solárním panelem, který je
nedílnou součástí tohoto komponentu

Nádoby budou vybaveny následujícími součástmi:
podstavec, obvodová konstrukce, vnit ní plastová nádoba na odpady, solární panel, čidlo
naplněnosti plastové nádoby odpadky a dále program dle článku 2.5. této smlouvy

Nádoba na t íděný odpad „plasty“ s kompaktorem bude navíc vybavena:
solárním panelem s doprovodnou baterií; kompresním (stlačovacím) lisem

Prodávající dále Za podmínek v této smlouvě Zajistí v rámci p edmětu plnění pro kupujícího:
program, který prost ednictvím funkčního datového p ipojení dodaného prodávajícím p evádí
informace o nádobách (aktuální i historická data, analýzy a nastavení odpadových nádob) vč.
emailových hlášení; program musí být dostupný p es Webové rozhraní (PC, tablety, mobilní telefon,
atd.), tzn. Zajištění p ístupu do uživatelského rozhraní
Zajištění aktualizace programu Ze strany prodávajícího po dobu 5 let
Prodávající Za podmínek této smlouvy instaluje odpadové nádoby se všemi jejich komponenty,
součástmi a p íslušenstvím a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k nim. Kupující se touto
smlouvou ZavaZuje ádně dodané a instalované odpadové nádoby p evzít a Zaplatit Za ně
dohodnutou kupní cenu. O p edání a p evzetí nádob bude po ízen protokol, podepsaný oběma
smluvními stranami. Kupující je oprávněn odmítnout p evzetí dodaných odpadových nádob
v p ípadě, Že nádoby nebo Způsob jejich instalace nebude odpovídat této smlouvě. Součástí
p edání je rovněž propojení odpadových nádob s p íslušnými servery (Zajištění uživatelského
p ístupu) včetně proškolení odpovědních pracovníků kupujícího.
Termín dodání a instalace košů: nejpozději do 12 týdnů od podpisu smlouvy
Realizace dodávky, která je p edmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou a dále také
podmínkami stanovenými v Zadávací dokumentaci jmenované Zakázky a nabídkou prodávajícího.
Prodávající je tak povinen p i plnění p edmětu této smlouvy dodržovat všechny dokumenty
uvedené v p ílohách této smlouvy.

3. Umístění, provozování a běžná údržba odpadových nádob

Odpadové nádoby bude provozovat na své náklady kupující (jedná se Zejména o svoz a likvidaci
odpadu)
Běžnou údržbu odpadových nádob provádí na své náklady kupující. Běžnou údržbou se rozumí
udržování odpadových nádob v čistotě (jak zvenku, tak Zevnit - vč. nádob na odpad), výměna
igelitových pytlů v plastových nádobách na odpad a výměna osvěžovačů vzduchu.
Prodávající seznámí kupujícího s rozsahem a Způsoby ádného provozování a běžné údržby
odpadových nádob.

4. Záruka, servis a opravy odpadových nádob

Záruční doba Začne běžet ve vztahu ke každé odpadové nádobě dnem, kdy jí kupující p evzal
(na Základě p edávacího protokolu).
Prodávající poskytuje záruku a servis na každou odpadovou jednotku po dobu 24 měsíců.
Kupující je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem, bez Zbytečného odkladu
po jejich Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k jejich
odstranění.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, p ičemž i reklamace odeslaná
kupujícím poslední den Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.
Záruční servis a opravy odpadových nádob bude poskytovat, resp. provádět prodávající nebo t etí
osoba autorizovaná prodávajícím. Servis a opravy, na které se vztahuje Záruka, bude prodávající
provádět bezplatně.
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4.6. Kupující zajistí p i servisním zásahu p ítomnost odpovědného pracovníka kupujícího, který po 
 ukončení servisního zásahu potvrdí dokumentaci o provedeném servisním zásahu. 
4.7. Prodávající zaručuje kupujícímu, že odpadové nádoby vč. p íslušenství budou  prosty vad 
 materiálu a vyhotovení za podmínky běžného užívání a provozu, a to po výše uvedenou dobu. 
4.8. Výše uvedená záruka se vztahuje na program i zajištění internetového p ipojení. Prodávající 
 neposkytuje žádnou záruku, že jeho softwarové produkty budou fungovat v kombinaci s jakýmkoli 
 hardware nebo aplikačními softwarovými produkty poskytnutými t etími osobami; softwarové 
 vady budou opravovány nahráním nových verzí softwarových produktů. 
4.9. Prodávající se zavazuje do 4Ř hodin od oznámení vady kupujícím (písemně) zjistit p íčinu závady 
 či vady a oznámit ji kupujícímu. Pokud vada bude vyžadovat pouhou výměnu části odpadové 
 nádoby nebo jejího p íslušenství, výměnu provede okamžitě, bude-li se jednat o výměnu celé 
 odpadové nádoby, sjednává se lhůta 30 dnů ode dne oznámení vady pro její výměnu. Pro p ípad 
 zajištění běžné opravy se sjednává lhůta 7 pracovních dnů ode dne oznámení vady. Prodávající 
 odstraní veškeré uznané vady v záruční době bezplatně.  
4.10. Pro p ípad nedodržení shora uvedených lhůt ze strany prodávajícího smluvní strany sjednávají 
 nárok kupujícího na smluvní pokutu, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním 
 odstranění závad. Splatnost smluvní pokuty nastává 15. dnem po doručení písemné výzvy k její 
 úhradě prodávajícímu. 
4.11. Prodávající nenese zodpovědnost za vady, pokud testování a zkoušky jím prováděné odhalí, že 
 vada nebo porucha byla způsobena nesprávným užíváním, zanedbáním, nesprávnou instalací, 
 testování nebo servisními zásahy, neoprávněnými pokusy o otev ení, opravu, pozměnění nebo 
 úpravu odpadových nádob ze strany kupujícího nebo t etí osoby, nebo z jakékoli jiné p íčiny 
 vymykající se rozsahu zamýšleného užívání. 
 

5. Kupní cena a platební podmínky 
 

5.1.  Kupní cena je sjednána jako pevná a neměnná ve výši: 

     
 Celkem cena bez DPH   1 ŘŘ4 100,00 Kč 

 DPH 21%   41Ř 761,00 Kč 
 Celkem cena s DPH   2 412 861,00 Kč 

 
 

 
 
 
 

4.6. Kupující zajistí p i servisním Zásahu p ítomnost odpovědného pracovníka kupujícího, který po
ukončení servisního Zásahu potvrdí dokumentaci o provedeném servisním zásahu.

4.7. Prodávající Zaručuje kupujícímu, že Odpadové nádoby vč. p íslušenství budou prosty vad
materiálu a vyhotovení Za podmínky běžného užívání a provozu, a to po výše uvedenou dobu.

4.8. Výše uvedená Záruka Se vztahuje na program i Zajištění internetového p ipojení. Prodávající
neposkytuje Žádnou záruku, že jeho softwarové produkty budou fungovat v kombinaci S jakýmkoli
hardware nebo aplikačními softwarovými produkty poskytnutými t etími Osobami; softwarové
vady budou Opravovány nahráním nových verzí softwarových produktů.

4.9. Prodávající se zavazuje do 48 hodin 0d oznámení vady kupujícím (písemně) Zjistit p íčinu závady
či vady a oznámit ji kupujícímu. Pokud vada bude vyžadovat pouhou výměnu části odpadové
nádoby nebo jejího p íslušenství, výměnu provede Okamžitě, bude-li se jednat 0 výměnu celé
odpadové nádoby, Sjednává Se lhůta 30 dnů ode dne oznámení vady pro její výměnu. Pro p ípad
zajištění běžně opravy se sjednává lhůta 7 pracovních dnů ode dne oznámení vady. Prodávající
odstraní veškeré uznané vady v Záruční době bezplatně.

4.10. Pro p ípad nedodržení Shora uvedených lhůt Ze strany prodávajícího smluvní Strany Sjednávají
nárok kupujícího na smluvní pokutu, a to ve výši 500,- Kč Za každý den prodlení se splněním
odstranění Závad. Splatnost smluvní pokuty nastává 15. dnem po doručení písemné výzvy kjejí
úhradě prodávajícímu.

4.11. Prodávající nenese zodpovědnost Za vady, pokud testování a zkoušky jím prováděné Odhalí, že
vada nebo porucha byla Způsobena nesprávným užíváním, Zanedbáním, nesprávnou instalací,
testování nebo servisními Zásahy, neoprávněnými pokusy o otev ení, Opravu, pozménění nebo
úpravu odpadových nádob Ze strany kupujícího nebo t etí osoby, nebo zjakékoli jiné p íčiny
vymykající se rozsahu zamýšleněho užívání.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupní cena je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:

Celkem cena bez DPH 1 994 100,00 Kč
DPH 21% 418 761,00 Kč
Celkem cena s DPH 2 412 861,00 Kč
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5.2.  Tato cena je shodná s nabídkovou cenou. Uvedená cena je nejvýše p ípustná. Tuto cenu je 
 možné p ekročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě. 
 

6. Program, licence a webové rozhraní 
 

6.1. Prodávající tímto ve vztahu ke každé konkrétní odpadové nádobě poskytuje kupujícímu 
 podlicenci k užívání programu v rozsahu článku 2.5. této smlouvy a za podmínek dále 
 uvedených. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky tohoto licenčního ujednání. 
6.2.  Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu osobní, nep evoditelné a nevýhradní právo k 
 užívání programu s výhradou podmínek a omezení zakotvených v tomto článku smlouvy a za 
 podmínky uhrazení kupní ceny, a to na sjednanou dobu 5 let. Program zahrnuje vestavěný 
 software, který je zapot ebí k provozování komponentů produktů, jakož i ídící konzole a 
 hostovanou síť ídícího st ediska, jakož i jakékoli budoucí produkty nebo upgrady, které  v sobě 
 obsahuje software.  
6.3. Kupující nesmí výše software dále pronajímat, zp ístupňovat či distribuovat, ani k němu 
 poskytovat další podlicence nebo ho využívat st ídavě spolu s dalšími osobami či jiným 
 nepovoleným způsobem. Tímto licenčním ujednáním nejsou poskytnuty kupujícímu žádné nároky 
 ani práva ve vztahu k patentům, autorským právům nebo jiným právům vztahujícím se k tomuto 
 software. Kupující se zavazuje, že software ani související licenční práva nep evede ani 
 nepostoupí na jinou osobu bez p edchozího souhlasu prodávajícího.  
6.4.  Odměna za 5 let využívání podlicence softwaru je součástí kupní ceny. 
6.5. V dostatečném p edstihu nejméně 2 měsíců p ed skočením 5 letého období vyzve prodávající 
 kupujícího písemně nebo emailem, aby zvolil délku dalšího licenčního období. Součástí výzvy 
 bude nabídka licenčních období resp. plánů a jejich cena, pop ípadě další podmínky; není-li ve 
 výzvě uvedeno výslovně jinak, je cena datového p ipojení součástí odměny za poskytnutí 
 podlicence. Kupující provede bez zbytečného odkladu výběr dalšího licenčního období dle vlastní 
 volby a informuje o něm prodávajícího písemně nebo emailem; výběr provede jednotně pro 
 všechny odpadové nádoby ve svém vlastnictví.  
6.6. P ed skončením 5 letého období je kupující oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu oznámit 
 prodávajícímu, že na dalším využívání podlicence a tedy i softwaru netrvá. V takovém p ípadě 
 toto licenční ujednání zanikne uplynutím 5 letého licenčního období. 
6.7. Podlicence podle tohoto čl. 6 se poskytuje na dobu určitou – pěti (5) let, po kterou je kupující 
 prokazatelně a nep etržitě vlastníkem odpadových nádob po ízených na základě této smlouvy.  
6.8. V p ípadě ukončení licenčního ujednání neprodloužením podlicence dle této smlouvy zůstanou 
 odpadové nádoby ve vlastnictví kupujícího. 
 
 

7. Platební podmínky a fakturace 
 
7.1. Financování dodávky bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto: 

- kupující neposkytuje zálohové platby 
- cena za dodávku bude uhrazena jednorázově 

- platba za plnění p edmětu této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na účet 
prodávajícího na základě faktury s náležitostmi dle této smlouvy vystavené nejpozději do 15 
dnů od vzniku práva fakturace (pokud kupující nevznese proti vyúčtování důvodné námitky, 
nap . zápisem kontrolních pracovníků kupujícího) 

- námitky lze uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne p evzetí faktury kupujícím 
- fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání této částky z účtu 

objednatele 
- fakturu kupující uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla 

zadavatele 
 

7.2.  Projekt „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr t íděných odpadů v Praze 17 - epy“, reg. č. 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003152 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti 
v rámci Operačního programu Životní prost edí 

 

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1.

7.2.

Tato cena je shodná s nabídkovou cenou. Uvedená cena je nejvýše p ípustná. Tuto cenu je
možné p ekročit pouze Za podmínek stanovených v této smlouvě.

6. Program, licence a webové rozhraní

Prodávající tímto ve vztahu ke každé konkrétní odpadové nádobě poskytuje kupujícímu
podlicenci k užívání programu v rozsahu článku 2.5. této smlouvy a Za podmínek dále
uvedených. Kupující Se zavazuje dodržovat podmínky tohoto licenčního ujednání.
Prodávající touto smlouvou poskytuje kupujícímu osobní, nep evoditelné a nevýhradní právo k
užívání programu s výhradou podmínek a omezení zakotvených v tomto článku smlouvy a Za
podmínky uhrazení kupní ceny, a to na Sjednanou dobu 5 let. Program zahrnuje vestavěný
Software, který je Zapot ebí k provozování komponentů produktů, jakož i ídící konzole a
hostovánou sít' ídícího st ediska, jakož i jakékoli budoucí produkty nebo upgrady, které v Sobě
obsahuje software.
Kupující nesmí výše software dále pronajímat, zp ístupňovat či distribuovat, ani k němu
poskytovat další podlicence nebo ho využívat st ídavě spolu s dalšími osobami či jiným
nepovoleným způsobem. Tímto licenčním ujednáním nejsou poskytnuty kupujícímu žádné nároky
ani práva ve vztahu k patentům, autorským právům nebo jiným právům vztahujícím Se k tomuto
Software. Kupující se zavazuje, že software ani související licenční práva nep evede ani
nepostoupí na jinou osobu bez p edchozího souhlasu prodávajícího.
Odměna za 5 let využívání podlicence softwaru je součástí kupní ceny.
Vdostatečném p edstihu nejméně 2 měsíců p ed skočením 5 letého období vyzve prodávající
kupujícího písemně nebo emailem, aby zvolil délku dalšího licenčního období. Součástí výzvy
bude nabídka licenčních období resp. plánů a jejich cena, pop ípadě další podmínky; není-li ve
výzvě uvedeno výslovně jinak, je cena datového p ipojení součástí odměny Za poskytnutí
podlicence. Kupující provede bez Zbytečného odkladu výběr dalšího licenčního období dle vlastní
volby a informuje o něm prodávajícího písemně nebo emailem; výběr provede jednotně pro
všechny odpadové nádoby ve svém vlastnictví.
P ed skončením 5 letého období je kupující oprávněn kdykoliv a bez udání důvodu oznámit
prodávajícímu, že na dalším využívání podlicence a tedy i softwaru netrvá. V takovém p ípadě
toto licenční ujednání Zanikne uplynutím 5 letého licenčního období.
Podlicence podle tohoto čl. 6 se poskytuje na dobu určitou - pěti (5) let, po kterou je kupující
prokazatelně a nep etržitě vlastníkem odpadových nádob po ízených na základě této smlouvy.
V p ípadě ukončení licenčního ujednání neprodloužením podlicence dle této smlouvy Zůstanou
odpadové nádoby ve vlastnictví kupujícího.

7. Platební podmínky a fakturace

Financování dodávky bude probíhat na základě dohody smluvních Stran takto:
- kupující neposkytuje Zálohové platby
- cena za dodávku bude uhrazena jednorázově
- platba za plnění p edmětu této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na účet

prodávajícího na Základě faktury s náležitostmi dle této smlouvy vystavené nejpozději do 15
dnů od vzniku práva fakturace (pokud kupující nevZnese proti vyúčtování důvodné námitky,
nap . zápisem kontrolních pracovníků kupujícího)

- námitky lze uplatnit do 5 pracovních dnů ode dne p evzetí faktury kupujícím
- fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání této částky z účtu

objednatele
- fakturu kupující uhradí do 21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla

Zadavatele

Projekt „Modernizace a navýšení kapacity pro sběr t íděných odpadů v Praze 17 - epy", reg. č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/000§152 je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Zivotní prost edí

4.286



5. ze 6 

7.3. Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti podle ust. §2Ř odst. 2 písmeno a) až k) zákona  
 č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění pozdějších p edpisů a náležitosti níže 
 uvedené: 

- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran 
- údaj o zápisu firmy v OR 
- bankovní spojení – číslo účtu 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- číslo smlouvy objednatele 
- p edmět služby a rozsah provedených prací 
- cenu bez daně 
- sazbu daně  
- celkovou částku k úhradě 
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění 
- razítko a podpis 
- p ílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací  

 
 

8.  Sankční opatīení pīi nesplnění stanovených podmínek 
 

8.1. Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% za každý den 
 prodlení. 
8.2. Smluvní pokuta z prodlení s dodáním a instalace košů je stanovena ve výši 0,5% z celkové 
 kupní ceny za každý den prodlení. 
8.3.  V p ípadě zjištění nedostatků v kvalitě prací prodávajícího je kupující oprávněn snížit fakturované 
 plnění zhotoviteli o částku ve výši 500,- Kč za každý den, kdy byly nedostatky zjištěny, pokud 
 tento plnění neupravil již ve faktu e na základě zápisu kontrolních pracovníků objednatele. 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1.  Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými statutárními orgány 
 obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu. 
9.2.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný 
 touto smlouvou se ídí zákonem č. Řř/2012 Sb., občanským zákoníkem. Dále strany sjednávají, 
 že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, ídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
 (včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem.   
9.3. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná 
 dohoda, prohlášení či p íslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou zakotveny v 
 této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato smlouva výslovně nestanoví. 
9.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
9.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou p ílohy: 
  P íloha č. 1 – Nabídková cena 
  P íloha č. 2 – Technická specifikace vč. seznamu lokalit a mapy 
  P íloha č. 3 – Seznam subdodavatelů  
9.6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude včetně p íloh publikována na internetových 
 stránkách Městské části Praha 17 s výjimkou p ílohy č. 1 z důvodu ochrany obchodního tajemství 
 dle § 504 zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále se smluvní strany dohodly, že 
 kupující zabezpečí uve ejnění této smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
 podmínkách účinnosti některých smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv).  
9.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží prodávající a t i výtisky 
 kupující. 
9.8. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 
77. jednání dne 11.0ř.2017, usnesením č. Us RMČ 0003Ř7/2017. 

 

7.3.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Faktura dodavatele bude obsahovat náležitosti podle ust. §28 odst. 2 písmeno a) až k) Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z pñdané hodnoty, ve Znění pozdějších p edpisů a náležitosti níže
uvedené:
- název a sídlo a registrační čísla (IČ, DIČ) smluvních stran
- údaj o zápisu firmy v OR
- bankovní spojení- číslo účtu
- evidenční číslo daňového dokladu
- číslo smlouvy objednatele
- p edmět služby a rozsah provedených prací
- cenu bez daně
- sazbu daně
- celkovou částku k úhradě
- datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění
- razítko a podpis
- p ílohou bude Zjišt'ovací protokol skutečně provedených prací

8. Sankční opat ení p i nesplnění stanovených podmínek

Smluvní pokuta Z prodlení s úhradou fakturované částky bude ve výši 0,05% Za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta Z prodlení s dodáním a instalace košů je stanovena ve výši 0,5% Z celkové
kupní ceny za každý den prodlení.
V p ípadě zjištění nedostatků v kvalitě prací prodávajícího je kupující oprávněn snížit fakturované
plnění zhotoviteli o částku ve výši 500,- Kč Za každý den, kdy byly nedostatky zjištěny, pokud
tento plnění neupravil již ve faktu e na základě zápisu kontrolních pracovníků objednatele.

9. Ostatní ujednání

Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodátky podepsanými statutárními orgány
obou smluvních stran. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich závazkový vztah zakládaný
touto smlouvou se ídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským Zákoníkem. Dále strany sjednávají,
že pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, ídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
(včetně práv a povinností stran) občanským zákoníkem.
Tato smlouva Obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná
dohoda, prohlášení či p íslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které nebudou Zakotveny v
této smlouvě, nebudou právně Závazné, pokud tak táto smlouva výslovně nestanoví.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou p ílohy:
P íloha č. 1 - Nabídková cena
P íloha č. 2 - Technická specifikace vč. seznamu lokalit a mapy
P íloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude včetně p íloh publikována na internetových
Stránkách Městské části Praha 17 s výjimkou p ílohy č. 1 Z důvodu ochrany obchodního tajemství
dle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dále se smluvní strany dohodly, že
kupující zabezpečí uve ejnění této Smlouvy v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o Zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv a 0 registraci smluv (zákon o registru Smluv).
Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží prodávající a t i výtisky
kupující.
Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
p edpisů, se konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém
77. jednání dne 11.09.2017, usnesením č. Us RMČ 000387/2017.
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10.  Podpisy smlouvy 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, že byla uzav ena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu 
smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 
 
V Praze dne: ………………                                            V Praze dne: ……………………. 

 
Za prodávajícího:       Za kupujícího: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.......................................................                                                     .......................................................       
VERB Group s.r.o.      Městská část Praha 17 

Tereza Dubsky, jednatelka     Mgr. Jitka Synková, starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOLOŽKA 
 

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění  
a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 0003Ř7/2017 ze dne 11.0ř.2017 se osvědčuje právní úkon 

spočívající v uzav ení smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností VERB Group s.r.o. a potvrzuje se splnění 
podmínek daných výše uvedeným ustanovením. 

 
V Praze dne: 

 
 
 

....................................                             ..................................... 
Pově ení členové zastupitelstva MČ Praha 17 

 
 

10. Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, Že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, Že byla uzav ena po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu
Smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

V Praze dne: .................. V Praze dne: .........................

Za prodávajícího: Za kupujícího:

VERB.Gr0upsro
...............................

Mestskacastpraha
.
17
.................

Tereza Dubsky, jednatelka Mgr. Jitka Synková, starostka

DoLoŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění
a v Seuıedu S usnesením RMČ č. US RMČ 000387/2017 ze dne 11.09.2017 ee nevedčuje právní úkon

spočívající v uzav ení smlouvy mezi MČ Praha 17 a společností VERB Group s.r.o. a potvrzuje se splnění
podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pově ení členové Zastupitelstva MČ Praha 17
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