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KUPNÍ SMLOUVA 

 

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 

2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi 

těmito smluvními stranami: 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Kupující:  

Název: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace 

Sídlo: Liblín 1, 331 41 Kralovice 

IČ: 48379794 

Statutární zástupce: Mgr. Petr Kounovský, ředitel 

 

 (dále jen Kupující) 

a 

Prodávající: 

Název: TEMPO-Klatovy s.r.o. 

Sídlo: Veselí 17, 340 21 Janovice nad Úhlavou 

IČ: 26361787 

Zástupce: Ing. Jaroslav Rožeň  

Kontaktní osoba: Mgr. Rožňová Lucie 

E-mail, telefon: 

Bankovní spojení 

(dále jen Prodávající) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je dodávka 100 tun tuhého paliva na základě veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Nákup tuhého paliva - koks“ zadávané v souladu se Směrnicí Rady Plzeňského kraje 
č. 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, a to dle nabídky Prodávajícího a zadávací dokumentace této 
veřejné zakázky. 

2. Konkrétně je dodávka zboží blíže specifikovaná v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění), která tvoří 

nedílnou součást této smlouvy. 

3. Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví k předmětu smlouvy dle čl. 1 této smlouvy za 
podmínek v této smlouvě uvedených; Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit za ni dohodnutou kupní 
cenu.  

4. Prodávající prohlašuje, že má vytvořeny podmínky, disponuje znalostmi a možnostmi plnit své 

povinnosti dle této smlouvy a požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace v řádné kvalitě a včas. 

5. Prodávající se zavazuje poskytnout Kupujícímu plnění v minimálním rozsahu podle podmínek veřejné 

zakázky.   

II. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

1. Termín plnění: od 7. 12. 2017 do 31. 12. 2017 

2. Místo plnění: DSS Liblín 1, 331 41 Kralovice 

3. Součástí dodávky je doprava na místo plnění. 

 

III. KUPNÍ CENA, SPLATNOST 

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmětnou dodávku celkovou nejvýše přípustnou kupní 
cenu ve výši: 

699.000,- Kč bez DPH 

146.790,- Kč DPH 

845.790,- Kč s DPH 

2. Smluvená cena je stanovena jako maximální. V ceně jsou obsaženy veškeré náklady prodávajícího 
související s dodávkou. 

3. Prodávající prohlašuje, že do smluvené ceny zahrnul veškeré položky související s provedením plnění, 

bez ohledu zdali jsou nebo nejsou vymezeny v zadávací dokumentaci, ale prodávající je měl či mohl při 

vynaložení řádné péče, znalostí a v rámci své odborné praxe předpokládat. 

4. Překročení kupní ceny je možné pouze dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše 

daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných 

v době vzniku zdanitelného plnění.  



 

3 

 

5. Kupní cena bude hrazena na základě řádně vystavených daňových dokladů doručených Kupujícímu. 

Faktury (daňové doklady) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 

smyslu příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn 

zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 

lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného 

dokladu. 

6. Nárok na vystavení faktury vznikne až po realizaci předmětu smlouvy, přičemž podkladem pro fakturaci 

bude předávací protokol podepsaný kupujícím.  

7.  Účetní daňový doklad (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ 

b) číslo dokladu 

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění 

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol 

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH 

f) předmět koupě 

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu 

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu 

 

8. Splatnost faktury činí 30 dní. 

 

IV. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby: 

 

 Za kupujícího:    

      

     

 

 Za prodávajícího:  

     

     

 

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODU 

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení (kvalitě) podle této smlouvy a 

zadávacích podmínek veřejné zakázky dle čl. 1 této smlouvy. 

2. Práva z vadného plnění se řídí ustanovením § 2099 a násl. Občanského zákoníku. 

3. Věc je vadná, nemá-li všechny smluvené náležitosti a vlastnosti. Za vadu se považuje také plnění jiné 

věci. Vadou je také vada v dokladech nutných pro užívání věci. 

4. Prodávající dále odpovídá za veškeré vady, které mělo zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody 

na zboží na kupujícího, i když se vada stala zjevnou až po uplynutí záruční doby.  
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5. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 

pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Výše uvedené neplatí, ujistil-li výslovně prodávající 

kupujícího, že věc je bez vad anebo zastřel-li vadu lstivě. 

6. Jestliže dodatečně vyjde najevo vada nebo vady, na které prodávající kupujícího neupozornil, má 

kupující právo na bezplatnou výměnu provedenou nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady. 

7. Právo odstoupit od této smlouvy má kupující tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité 

vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo prodávající kupujícího ujistil, že věc nemá 

žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. 

8. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv 

z odpovědnosti za vady. 

9. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

10. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

VI. ZÁRUKA A ODPOVĚDNÉ OSOBY 

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na předmět smlouvy dle čl. 1 této smlouvy záruku v trvání: 24 měsíců.  

2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. 

3. V průběhu záruční lhůty poskytuje prodávající záruční opravu bezplatně. 

4. Odpovědné osoby Ing. Jaroslav Rožeň 

 

 
VII. SMLUVNÍ POKUTY 

1. Prodávající bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu dokončení a 

předání dodávky včetně provedení stavebních úprav 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení. 

 

2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující 

zaplacenou smluvní pokutu. 

 

3. Nezaplatí-li Kupující kupní cenu včas, je povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z nezaplacené částky. 

 

4. V případě nedodržení lhůty pro vyřízení záruční opravy je kupující oprávněn uplatnit vůči prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení prodávajícího s odstraněním nahlášené závady, 

maximálně však do výše 100 % pořizovací ceny zboží.  Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 

prodávajícího závazek splnit a není tím dotčeno právo kupujícího na náhradu škody, která nesplněním 

povinnosti vznikla. 

5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou 

smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může 

být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet. 
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VIII. ZVLAŠTNÍ USTANOVENÍ 

1. Ostatní obchodně právní vztahy při provádění dodávky neupravené touto smlouvou se řídí občanským 

zákoníkem a dále se řídí příslušnými ustanoveními dalších právních předpisů souvisejících s realizací 

dodávky.  

2. Obě smluvní strany souhlasí se všemi ujednáními, která jsou obsažena v této smlouvě. Veškeré dodatky 

a změny smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou stran, a to písemnou formou. 

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Kupující obdrží dvě a 

Prodávající jedno vyhotovení.  

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem smlouvy, která je výrazem jejich pravé a 

svobodné vůle, učiněným nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 

podpisy.  

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na 

profilu zadavatele v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

 

IX. PŘÍLOHY, KTERÉ TVOŘÍ NEDÍLNOU SOUČÁST SMLOUVY 

1. Specifikace předmětu plnění  

 

 

V ....................dne..............2017    V   ................. dne ............... 2017 

 

 

...........................................................     ........................................................ 

Kupující                                                                                                                  Prodávající 

Mgr. Petr Kounovský                                                   Ing. Jaroslav Rožeň 

ředitel         jednatel  

DSS Liblín, příspěvková organizace  TEMPO-Klatovy s.r.o. 
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Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění  

Specifikace předmětu plnění   

 

 

 

Druh cena kč/t Zrnitost Wtr.prům. AD prům. Qir.min Std. max. 
  Mm % % Mj/kg % 

Koks 6990,00 40-60 10,5 11 27,5 0,25 
       

 


