
KUPNí SMLoUVA
Číslo:o 08l2o18/MK

uznvŘrľlÁ olr s 2079 n ľlÁsl.ogcnľlsxÉHo zÁroľlĺxu

MEZI
rĚnłlro xupruíľrĺl sTRANAMl :

1. KUPUlící:
Technické sluŽby města Chomutova,přĺspěvková organizace
Náměstí 1.máje 89, 430 01 Chomutov
Zastoupené: lng. Zbyňkem KoblíŽkem, ředitelem
ve věcech technických lng. Danielem Voborníkem
lČ: 0 oo7 906 5 D!C: czo007 9065
Bankovní spoiení' 

_ ^l 'a-"

Číslo Účtu: ' 'l
Telefon:

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním Ęstříku u Krajského soudu
v Ústí nad Labem spisová značka oddĺI PR, vloŽka čĺslo 630'

2. PRoDÁvruící:
lng. Miloslav Šĺpal
Tuřany 89
273 79 Tuřany
Jednající : pan Miloslav Sípal

lC: 69005931 DIC: C27405230690
Bankovní spojení: '-

c'ú.
Telefon:
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ll.
pŘronĺĚr plľlĚruí:

1) Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboŽĺ : Travní sekačka, vč. náhradní Žací lišty a koše
na sběr travní hmoty

DRUH zBoŻí.' lsEKl sGX s přísluŠenstvím, náhradní lištou a koly

TESHNlcKÉ P9DMÍNKY: Viz nabĺdka ze dne 6.3.2o18 pro veřejnou zakázku malého

rozsahu.

MNoŽsTVĺ: 1 ks komplet.

2) Kupující se zavazuje zaplatit za uvedené dodané a pŕevzaté zboŽí kupní cenu dle části lV. této

smlouvy.

lll.
DoKLADY NUTNÉ x pŘrvzETi A UŽĺVÁľ!ĺ zgoŽí:

nského z
kladY keffit""1ř ':ĺ:"

kzařizeni, schéma elektro rozvodů, vše v českém jazyce.

ZboŽí musi v době prodeje odpovídat všem platným předpisům upravujícím jeho pouŽívánĺ'

Na dodacím listu stvrzűje kůpující, Že od prodávajícího převzal plnění dle této smlouvy a kdy jej

převzal.
Bez uvedených doklad ů nem á ku puj ící povi n nost zbożi převzít'

lv.
CENA:

Jde o eenu maximálně moŽnou a přípustnou

PLATEBNĺ PoDMírurcY :

1) Právo na zaplacení ceny vzniká prodávajĺcĺmu řádným splněním jeho závazku způsobem a

v místě plnění v souladu s touto smlouvou.
2) Právo výstavit fakturu - vyúětování vzniká prodávajícímu na plnění po potvrzení kupujícím na

dodacím listě, Že zboŻi pŕevzal.

1) Cena mezi prodávajĺcím a kupujícím býa stanovena dohodou v souladu se zákonem r.52ôl1990

sb., dle výs1edku příslušného stupně zadáváni veřejných zakázek.
2) Cenaza dodání předmětu smlouvy činí:

Travní sekaěka -
komplet + náhradní
Źací lišta a kola

Ú onunu zBoŻí _
ruÁzev:

529 800,-

leoruoĺrcovÁ
CENA BEZ
DPH V Kč:

1

celrovĚ
MNoŽsTVí
DoDÁVKY:

529 800,-

CENA CELKEM
zn oooÁvłľĺÉ

MNoŻSTVí
BEZ DPH V Kě:

21

SAZBA

DPH

111258,-

Kě

641 058,-

CENA
CELKEM ZA
ooołtĺÉ

MNoŽswÍVČ.
DPH V Kč:



3) Dohodou účastníků této smlouvy se sjednává povinnost kupujícího zaplatit prod.árĺajícímu kupní

cenu nejpozději do:3Odnů poté, idy o'oorzĺ od prodávajícĺho jeho oprávněné vyúčtovánĺ formou

faktury. Faktura musí mít náleŽitosii daňovéh 
'dokladú 

dle příslušných zákonných ustanovení'

4) v prÍpäoě, pokud vyúčtování, faktura nebude mít předepsané náleŽitosti, jekupujĺcí oprávněn

fakturu vrátit bez .oytueného prodlení s uvedením důvodu vrácenĺ' V takovém případě je

prodávající povinenłakturu opravit a uvést novou lhůtu splatnosti. V případě, kdy oprava nebude

moŽná vystavit fakturu novou, s uvedením nové lhůty splatnosti.

J

vl.
SMLUVNĺ porulY:

1) Pokud bude kupující v prodlení s úhradou 1 účtovat kupujícímu

úrok z prodlení a ien je'povĺnen jej uhradit. tento úrok

z prodläní bude odpovídat ročnéuyši reposa ní bankou pro

posledníden kalen'dářního pololeti tteré předch ' v němŽ došlo

k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.
2) V přĺpadě pro'dlení prodávajícího s dodáním zbo vyúčtovat
' 

prodävajícimu smluvnÍ pokůtu a ten je povinen ji y se dohodly na výši

iéto smlüvní pokuty 1% z celkové cehy vč. DPH kaŽdý den prodlení'

3) Sm |ouvou hradí povinná strana nezávisle na tom' zda a v jaké

výšuvislostiškoda,kteroulzevymáhatsamostatně.
4) Sp| smluvnípokuty činí 14 dníod data obdrŽenítohoto

vyúčtování.
5) Smluvní strany se touto smlouvou dohodly' Že pokutu' na kterou

mu vznikl nárok, zapoěítat s úhradou faktůry p í dle této smlouvy'

Splatnost pro rotozäpoÖítání je shodná s oňrá nĺ prodávajícĺm ve

faktuře za dodáni zbożi dle této smlouvy.

vll.
MíSTo PLľĺĚNÍ :

1) Místo plněníje na této adrese kupujícího : Technické sluŽby města Chomutova'
příspěvková organizace
U Větrného mlýna 4605' Chomutov

vll!.
DOBA PI-NĚNĺ :

1) Prodávajícíje povinen oznámit kupujícímu alespoň 3dny předem den a předpokládanou hodinu

dodání.
2) ZboŽĺ specifikované v öl.ll. této smlouvy. iľi #sŁ"fl;ä [:lľľľ:;,:".:ľJ"" '

tx.
NABYTĺ VLASTN|CKÉHo pnÁvn KE ZBoŻi :

Vlastnické právo kezboŻípřecházína kupujícího: J e h o převzetí m

x-.

NEBEZPEoĺ ŠroDY NA ZBoŻl:

Nebezpeií škody nazboŽí přechází na kupujĺcího v den převzetí zboŽí
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xt.
zÁnuČľlí oogn A oDPovĚoľĺosT zAVADY

1) Prodávající nese odpovědnostzavady prodaného zboŽi po dobu záručnĺ doby, kteráćiní 24
měsíců.

2) Záruční doba zaČíná běŽet dnem převzetí zboŽí kupujícím'
3) Kupující je povinen uplatnit zjevné vady neprodleně při odběru zboŽí písemně' jakoŽ i

uvést svůj poŽadavek na řešení reklamace ve smyslu s 2099 a násl. občanského zákoníku.
4) Vady zjištěné v průběhu záruini doby je povinen kupujícĺ uplatnit rovněŽ pĺsemně ve

smyslu předchozího a prodávajícíje povĺnen se k jeho reklamaci vyjádřit do Sti dnů
ode dne jejího obdrŽení.

5) Pokud je możno vadné zboŽi opravit, prodávajĺcí zajistíjeho opravu a to do 14dnů
od uznání reklamované vady.

6) o dobu čekání na vyřízení reklamace, dobu čekání na opravu a o dobu vlastní opravy se
prodluŽuje záruční doba.

7) Pokud není moŽno vadné zboŽi opravit, prodávající nahradĺ vadné zboŽí, zbożim novým.
B) Veškeré náklady, spojené se servisem nebo opravou, po dobu záruky, hradí dodavatel (např.

dopravu, dopravné servisního technika, servisní práce, mobilní servis, zdrŽeni na cestě apod.)

xil.
osTATNí u.lroľĺÁľrlĺ :

1) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1 .7 .2016 uveřejnit dle zákona č'
340/20'ĺssb', o zvláštních podmínkách účinnosti některych smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) všechny případné dohody, kterými se smlouva doplňuje,
mění, nahrazuje nebo ruší' včetně smlouvy samotné, a to prostřednictvím registru smluv.
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumívloŽeníelektronického obrazu textového
obsahu smlouvy a metadat podle $ 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.

2) Smluvní strany berou na vědomí, Že smlouva nabývá platnosti podpisem smĺuvních stran a
účinnost smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv.

3) Smluvní strany se dohodly, Že ve smyslu $ 2106 občanského zákoníku pokládajíza podstatné
poruŠení smlouvy:
a) nedodrŽení doby plněnĺ dle čl.Vlll.této smlouvy,
b) nedodrŽení ujednání o záruce dle čl'Xl.body 3) - 8)'
c) prodlení s úhradou kupní ceny delší neŽ 30 dnů.
Ve všech případech podstatného poruŠení smlouvy uvedených pod písm.a), b) je kupujĺcí
oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit. Prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu
uvedeného pod pĺsm.c) tohoto článku. odstoupenĺje nutno uěinit písemně doporučenou zásilkou
nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy důvod k odstoupení vznikl.

4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídĺ příslušnými ustanoveními občanského zákonĺku
5) obsah smlouvy lze změnit nebo doplnit pouze oboustranným pĺsemným ujednánĺm formou

dodatků k této smlouvě.
6) Tato smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichŽ' prodávajícĺobdrŽíjedno a kupujícĺ

obdrŽi dvě vyhotovení.

Úěastnĺci prohlašují, Že si smlouvu před podpisem přečetli aŻe je v souladu s jejich pravou a
svobodnou vůlí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

e0 üe' ]0il !'2 \' 2o lt
V cHoMUTovĚ oruĺ:.

KUPU.lícĺ:
Technické sluŽby města Chomutova

příspěvková organizace

V LIBOVICI DNE:...........

PRoDÁv_4.l Ícĺ:
lng Miloslar' 'Pa'

ZbyněK KoblĺŽet(
ředitel

'Í- [-j ŕ\i L-\- ,,,; i í; lííl ĺ, i-t tŕ=ií\'
! Fi:!:.'-Í ŕ!.ĺ:)l'lii,-:rl r, \" r .' 1 ' lr |jtł.'
l'ĺ':ł;''',:.ĺ,.i ĺl'i'',

,1,:1i 11: ,iii.111,;1(!!'. :l .i,i '] . li l;](: Ü0
,l; /l!-'u.lJ

lno. Miloslav Šíoal

lng'Mĺloslav Šlpal
-- 
řlsrc TuŤany 89

lC:69005931
otĆ,,' czl ą''ltz30690

tel 777 037 &1


