
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturáfni a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí 

Kupní smlouva 
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Ku pu j í c í : 
sídlem: 
IČO: 
zastoupený: 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko 
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 
70956545 
Bc. Robertem Stržínkem, předsedou Rady 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Dan Šulák 
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „kupující") 

602 709 659 
sulak@muvalmez.cz 
Komerční banka a.s. 
94-2538760297/0100 

Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. 
sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín 
IČO: 25347942 
DIČ: CZ25347942 
Zastoupený: Tomášem Krajčou -jednatelem 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Mokrejš - obchodní zástupce 
telefon: 575 571000 
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz 
bankovní spojení: Citibanka.s. 
číslo účtu: 2511770102/2600 
Zapsaný u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 27857 

(dále jen „prodávající") 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu kompostéry v rámci 
projektu: Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko 
dle specifikace, která tvoří přílohu číslo 1 této smlouvy a to v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě (dále jen „kompostéry" nebo „předmět smlouvy" ) a převést na 
kupujícího vlastnická práva ke kompostérům. 

2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je distribuce komposterů. 

3. Distribucí komposterů se rozumí dodání na jednotlivé adresy v okrese Vsetín takto: 

a) 50 kusů - Branky č. p. 17, 756 54 Branky 

b) 50 kusů - Kladeruby č. p. 72, PSČ: 756 43 
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c) 60 kusů - Kunovice p. č. st. 237/2, k.ú. Kunovice, okres Vsetín 

d) 250 kusů - Mikulůvka č. p. 226, PSČ: 756 24 

e) 70 kusů - Police č. p. 142, PSČ: 756 44 

f) 300 kusů - Poličná č. p. 144, PSČ: 757 01 

g) 60 kusů - Střítež nad Bečvou č. p. 193, PSČ: 756 52 

h) 500 kusů - Komenského č. p. 638, 757 01 Valašské Meziříčí 

i) 40 kusů - Lhota u Vsetína č. p. 211, 755 01 Vsetín. 

Kupující si vyhrazuje právo změnit místa dodání v rámci katastru dané obce, učiní tak 
nejpozději 5 pracovních dní před realizací předmětu smlouvy. 

4. Kupující se zavazuje řádně dodané kompostéry převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

III. 
DOBA PLNĚNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že veškerá dodávka, včetně distribuce dle článku II. této smlouvy se 
uskuteční nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. O splnění předmětu smlouvy vyhotoví smluvní strany písemný zápis, v zápise musí být 
potvrzení o převzetí předmětu smlouvy od každé jednotlivé obce a na závěr potvrzení o splnění 
předmětu smlouvy učiněné oběma smluvními stranami. Součástí zápisu bude seznam předané 
dodávky, včetně předávaných písemností (certifikáty, záruční listy, atd.). Bez těchto 
dokumentu nelze předmět smlouvy řádně předat kupujícímu. 

IV. 
KUPNÍ CENA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za předmět smlouvy specifikovaný v článku II. této smlouvy ve 
výši: 

Cena bez DPH 3.933.000 Kč 
DPH 825.930 Kč 
Cena celkem včetně DPH 4.758.930 Kč 

2. Součástí ceny za předmět smlouvy je i jejich distribuce dle této smlouvy. Součástí distribuce je i 
složení komposterů z dopravního prostředku. 

3. Prodávající prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by 
mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení kupní ceny. Cena dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je 
cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk prodávajícího nezbytné k řádnému a 
včasnému dodání předmětu smlouvy. 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Kupní cena bude uhrazena po uskutečnění předmětu smlouvy všech kompostérů na základě 
faktury vystavené prodávajícím. 

2. Součástí faktury bude písemný zápis o předání předmětu smlouvy dle odst. 2 článku III. této 
smlouvy. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy. 



3. Faktura - daňový doklad je splatný do 25 dní ode dne následujícího po doručení faktury. 

4. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné 
vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Prodávající je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) 
opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

5. Kupní cena je uhrazena odepsáním z účtu kupujícího. 

VI. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Prodávající prohlašuje, že kompostéry dodá a jejich distribuci dle této smlouvy provede 
sám/prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze číslo 2 této smlouvy.1 

2. Prodávající prohlašuje, že kompostéry jsou hygienicky nezávadné, když má vydán doklad 
prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem, který na vyžádání 
kupujícího doloží. 

3. Prodávající prohlašuje, že předmět smlouvy splňuje veškeré požadavky stanovené na daný 
výrobek v českých technických normách, danou skutečnost je prodávající povinen na základě 
požadavku kupujícího doložit. 

4. Předmět smlouvy je spolufinancován Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy 
v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva 68. Výzva - Operační program Životní 
prostředí, Prioritní osa: 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 

3.1 Prevence vzniku odpadů, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005503 
a prodávající je povinen se řídit podmínkami poskytovatele dotace. 

5. Prodávající je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro 
místní rozvoj, Ministerstvu financí, sufitnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu 
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním 
orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem. 

6. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho 
financováním po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných 
předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a 
násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

VII. 
SMLUVNÍ SANKCE 

1. Pokud prodávající nedodrží termíny stanovené v této smlouvě má právo kupující uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu smlouvy za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Při nedodržení termínu splatnosti má právo prodávající požadovat zaplacení úroků z prodlení 
ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení. 

1 Nehodící se škrtne 



3. Při nedodržení termínu pro odstranění vad předmětu smlouvy, má právo kupující uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za vadu a každý i započatý den prodlení. 

4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok ani jedné ze stran na náhradu škody vzniklé 
v důsledku porušení smluvních povinností druhé strany a to v celé její výši. 

VIII. 
ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Prodávající garantuje, že předmět smlouvy plně odpovídá technickým a jakostním podmínkám 
dle požadavků kupujícího a splňuje vlastnosti stanovené platnými technickými a právními 
normami. 

2. Prodávající poskytuje na kompostéry záruku v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běžet ode dne sepsání zápisu uvedeného v článku III. odst. 2 této smlouvy. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat kompostéry pro jejich vady. 

4. Kupující se zavazuje nastoupit na odstranění vady do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace a 
následně provést opravu do 20 pracovních dnů. Pokud kterýkoliv z termínů uvedených v tomto 
odstavci prodávající nesplní, má právo kupující nechat vadu odstranit třetí osobou na náklady 
prodávajícího. 

IX. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě oboustranně 
podepsaných a číslovaných dodatků. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů 
uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách kupujícího, v 
informačních a organizačních systémech kupujícího, v registru smluv a dalších 
systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část 
smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly 
a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. 

5. Přílohy smlouvy: 

Příloha č.l: Specifikace kompostérů 

Příloha č.2: Poddodavatelské schéma 

Ve Valašském Meziříčí dne: 1 2 "Oi" 2018 Ve Zlíně dne: 



Kupující: Prodávající: 

Dobroy^íný svazek obcí Mikroregionu 
Valasskomeziříčsko-Kelečsko 
Bc. Robert Stržínek, předseda Rady 

ELKOHAST CZ, 
^s^Hrto^s-Krajča - jednatel 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

Příloha č. 1 

Specifikace kompostérů 

Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko 

Kompostéry: 

Název požadavku Parametr Nabídka účastníka 
Objem kompostérů min. 1050 litrů 1050 litrů 
Průměr cca 136 cm 136 cm 
Tloušťka stěn min. 6 mm 7 mm 
Hmotnost cca 28 kg 28 kg 
Vlastnosti - zajištění zajištění proti otevření větrem nebo zvířaty ANO 
Větrání větrací otvory po celém svém obvodu ANO 
Dvířka možnost vybírat kompost z více stran ANO - ze všech stran 
Materiál plast ANO 

Název položky 
Jednotková cena 

bez DPH 
Množství 

(v ks) 
Cena celkem 

bez DPH 
Pořízení kompostérů, vč. distribuce 

Specifikace viz výše 2.850 Kč 1380 3.933.000 Kč 
Cena celkem bez DPH v Kč 3.933.000 Kč 
DPH v Kč 825.930 Kč 
Cena celkem včetně DPH v Kč 4.758.930 Kč 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturáfní a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 

PODDODAVATELSKE SCHÉMA 
v rámci podlimitní veřejné zakázky 

Rozšíření systému separace BRO v obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko 

Uchazeč ELKOPLAST CZ, s.r.o. prohlašuje, že se na zakázce nebude podílet prostřednictvím subdodavatelů, proto subdodavatelské schéma nepředkládá 

Ve Zlíně dne 
O/^to máš'j<í?aj ̂ - jednate l 


