
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen OZ)

číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího:

Kupující: Technické služby Zlínsko, s.r.o.
se sídlem: Zlín -  Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02
IČ: 03299864
DIČ: CZ03299864
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 84339
Zastoupený: Radkem Majcem, Ing. Janem Štětkářem a Ing. Tomášem Krajíčkem,

jednateli společností 
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Radek Maje, Ing. Jan Štětkář a Ing. Tomáš Krajíček, jednatelé společnosti 
ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel./fax/e-mail: 577 111 411,577 111 440, info@tszlin.cz
(dále jen „Kupující“)

a

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Zlín, Štefáníkova 2664, PSČ 76001 
25347942/ CZ25347942 
C 27857 vedená u Krajského soudu v Brně 
TOMÁŠ KRAJČA

TOMÁŠ KRAJČA

575571000 /  elkoplast@elkoplast.cz

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu ve spojitosti s výsledkem výběrového řízení zadavatele -  
Technické služby Zlín, s.r.o. na veřejnou zakázku malého rozsahu, číslo a název zakázky 
v evidenci zadavatele: VZ/2018/ZMR/03, Nákup velkoobjemových kontejnerů.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Prodávající se zavazuje odevzdat Kupujícímu 2 kusy kontejnerů o objemu 30 m3 
specifikovaných dále v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 -  Technické parametry Zboží (dále 
jen „Zboží“), spolu s doklady, které se ke Zboží vztahují a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické 
právo ke Zboží. Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj 
Prodávajícímu kupní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

II I .
ZBOŽÍ

Prodávající:
Název/jméno: 
se sídlem:
IČ / DIČ:
Zapsán ve veřejném rejstříku: 
Jednající/ zastoupený:
Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
Telefon / e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Prodávající")
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3.1 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a touto 
Smlouvou, zejména musí splňovat požadavky normy DIN 30722, musí být nové, nepoužité, 
nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží. Zboží musí být 
vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží 
a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému 
nakládání se Zbožím a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva 
třetích osob.

3.2 Spolu s dodávkou Zboží Prodávající dodá Kupujícímu doklady osvědčující kvalitu a požadované 
parametry Zboží a další doklady vztahující se ke Zboží (dále jen doklady). Doklady musí být 
Kupujícímu předány v českém jazyce. Pokud je doklad vyhotovován pouze v cizím jazyce, musí 
být Kupujícímu předán jeho překlad do českého jazyka.

IV.
ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

4 1 Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s doklady v místě plnění do 10 týdnů od 
nabytí účinnosti Smlouvy. Odevzdání bude uskutečněno v pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

4.2 Místem plnění je sídlo Kupujícího. Veškeré náklady spojené s dodáním Zboží do místa plnění jsou 
zahrnuty v kupní ceně.

4.3 Prodávající je povinen nejméně tři pracovní dny předem písemně (i elektronickou poštou bez 
nutnosti elektronického podpisu) informovat Kupujícího o termínu dodání Zboží.

V.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1 Prodávající je povinen při odevzdání Zboží umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží.

5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne a zkontroluje úplnost dokladů, sepíší smluvní strany protokol 
o předání a převzetí Zboží (předávací protokol). Zboží se považuje za předané a převzaté 
Kupujícím okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (dále také jen 
„protokolární převzetí“). Předávací protokol je za Kupujícího oprávněna podepsat osoba 
oprávněná jednat ve věcech technických.

5.2.1 Prodávající je oprávněn odevzdat Zboží i postupně, tj. po jednotlivých kusech (dále jen 
„dílčí odevzdání Zboží“. Kupující je povinen toto plnění přijmout, pokud jsou splněny 
podmínky této Smlouvy. O každém dílčím předání a převzetí sepíší smluvní strany dílčí 
předávací protokol (dále jen „dílčí protokolární převzetí“).

5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud nesplňuje 
některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy nebo se Zbožím nebyly řádně dodány doklady.

5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst.5.3 Zboží převzít, je 
Prodávající povinen odevzdat Kupujícímu Zboží spolu s doklady v souladu s touto Smlouvou 
nejpozdějl v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů počínající ode dne následujícího po neúspěšném 
termínu dodání. Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně. V případě, že 
Zboží spolu s doklady nebude Kupujícímu odevzdáno v souladu s touto Smlouvou ani ve výše 
uvedené dodatečné lhůtě, má Kupující právo pro podstatné porušení smlouvy Prodávajícím od 
této Smlouvy odstoupit, a to do 30 dnů od uplynutí dodatečné lhůty. Kupující je oprávněn 
poskytnout Prodávajícímu dodatečnou lhůtu pěti (5) pracovních dnů i opakovaně a/nebo 
poskytnout Prodávajícímu delší dodatečnou lhůtu. Opakované poskytnutí dodatečné lhůty a/nebo 
prodloužení dodatečné lhůty je Kupující povinen Prodávajícímu písemně oznámit. Při opakovaném 
poskytnutí dodatečné lhůty platí odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy a právo odstoupit od Smlouvy podle věty 
třetí odst. 5.4 obdobně. Nevyužije-li Kupující svého práva odstoupit od Smlouvy dle tohoto odst. 
5.4, zůstávají mu zachována práva ze záruky, případně práva z vadného plnění dle OZ.
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VI.
PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem protokolárního převzetí, (v případě dílčího 
odevzdání okamžikem dílčího protokolárního převzetí). Nebezpečí škody na Zboží přechází na 
Kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

VII.
KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Smluvní strany sjednávají celkovou kupní cenu za Zboží takto (v Kč):

Zboží Kupní cena za Zboží 
bez DPH

DPH Celková kupní cena za 
Zboží včetně DPH

2 kusy kontejneru 
o objemu 30 m3 [195000,-] [40950,- 235950,-

7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena Zboží uvedená v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána 
jako pevná a nepřekročitelná a může být změněna jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze 
v případě, že po uzavření Smlouvy a před dodáním Zboží dojde ke změně příslušné sazby DPH.

7.3 Kupní cena Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy.

7.4 Kupní cena bude Prodávajícímu zaplacena na základě faktury -  daňového dokladu (dále jen 
faktura) vystaveného Prodávajícím po protokolárním převzetí všech kusů Zboží.

7.5 Kupní cena bude zaplacena na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře za Zboží. Je-li 
Prodávající plátcem DPH, musí se jednat o účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů, v opačném případě zaplatí Kupující tuto cenu na zveřejněný účet. Kupní cena je splatná 
v korunách českých.

7.6 Faktura za Zboží musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu ke Zboží věcně 
správné a dostatečně podrobné údaje.

7.7 Kupující je oprávněn fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne 
jejího doručení Kupujícímu, pokud nebude obsahovat náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy. 
Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou fakturu, která bude 
splňovat veškeré náležitosti dle odst. 7.6 Smlouvy.

7.8 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů od vystavení faktury, pouze však za 
podmínky, že faktura bude Kupujícímu doručena nejméně 25 dnů před uplynutím lhůty splatnosti. 
V případě pozdějšího doručení faktury se lhůta splatnosti faktury odpovídajícím způsobem 
prodlužuje. V případě vrácení faktury Kupujícím Prodávajícímu dle odst. 7.7 Smlouvy začne běžet 
lhůta splatnosti faktury, uvedená v první větě tohoto odstavce, až od vystavení bezvadné faktury. 
Připadne-li poslední den lhůty splatnosti faktury na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se 
splatnost na nejbližší následující pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, 
kdy bude peněžní částka uvedená ve faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.

7.9 Oznámí-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží před uplynutím lhůty splatnosti faktury, je Kupující 
oprávněn platbu kupní ceny pozastavit, a to až do odstranění vady nebo do splnění jiného 
dohodnutého způsobu vypořádání nároku Kupujícího z odpovědnosti za vady, resp. ze záruční 
odpovědnosti. Kupující v takovém případě není v prodlení s placením kupní ceny.

7 10 Prodávající zašle fakturu poštou v papírové podobě na doručovací adresu uvedenou v záhlaví 
Smlouvy nebo elektronicky na e-mail: info@tszlin.cz.
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V l i l .

ZÁRUKA ZA JAKOST

8.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za to, že Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už 
se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné 
či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem 
dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů.

8.2 Kupující nemá právo ze záruky v případech uvedených v ust. § 2116 OZ.

8.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost po dobu 24 měsíců (záruční doba). Záruční 
doba začíná běžet od protokolárního převzetí Zboží. Pokud bude Zboží odevzdáno postupně 
(odst. 5.2.1), záruční doba u příslušného Zboží začíná běžet ode dne jeho dílčího protokolárního 
převzetí. V případě oprávněného vytčení vady se běh záruční doby staví po dobu, po kterou 
Kupující nemůže vadné Zboží užívat. To platí také pro běh lhůty pro uplatnění práv z vadného 
plnění dle OZ.

8.4 Zjístí-li Kupující vadu Zboží, je povinen vadu oznámit Prodávajícímu některým z následujících 
způsobů: poštou, prostřednictvím e-mailu, faxu nebo osobním předáním na kontaktní údaje 
uvedené v čl. XII. této Smlouvy. Ustanovení § 2106 odst. 3, § 2111 a § 2112 OZ se na vztah 
založený touto Smlouvou nepoužijí.

8.5 Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady výměnou vadného Zboží za bezvadné, 
přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží nebo je oprávněn od Smlouvy (resp. části plnění) 
odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn 
požadovat po Prodávajícím odstranění vytčené vady odstraněním právních vad bránících 
nerušenému užívání Zboží Kupujícím, přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží a/nebo je oprávněn 
od Smlouvy (resp. části plnění) odstoupit, a to dle své volby.

8.6 Smluvní strany se mohou dohodnout na jiném způsobu řešení nároků Kupujícího ze záruční 
odpovědnosti Prodávajícího.

8.7 Prodávající je povinen vadu odstranit nejpozději do 14 dnů od vytčení vady, nedohodnou-li se 
smluvní strany na jiné lhůtě pro odstranění vady.

8.8 Neodstraní-li Prodávající vytčenou vadu ve lhůtě uvedené v odst. 8.7 Smlouvy, je Kupující 
oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu náklady 
vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u 
Prodávajícího. Tím však není dotčeno právo Kupujícího, aby v případě, že Prodávající 
neodstraní vadu včas nebo ji odmítne odstranit, uplatnil namísto postupu dle předchozí věty 
slevu z kupní ceny nebo odstoupil od smlouvy.

IX.
SANKCE

9.1 V případě porušení povinnosti Prodávajícího uvedené v odst. 4.1 má Kupující právo požadovat 
po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny Zboží bez DPH uvedené 
v odst. 7.1 za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vytčené vady má Kupující právo požadovat po 
Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny z kupní ceny Zboží bez DPH 
uvedené v odst. 7.1 za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo Kupujícího 
uvedené v odst. 8.8. Smlouvy.

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla Prodávajícímu doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet uvedený v písemné výzvě.
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9.4 Právo Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Prodávajícího zajištěné 
smluvní pokutou není dotčeno.

X.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v této 
Smlouvě a v případech stanovených OZ, pokud tato Smlouva ve vztahu k příslušnému právu 
odstoupit od Smlouvy neobsahuje odchylnou úpravu. Kupující má dle své volby právo odstoupit 
ohledně části nebo celého plnění sjednaného touto Smlouvou.

10.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

(a) v případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, které trvá déle než 60 dnů, 
jestliže Kupující kupní cenu neuhradil ani v dodatečné lhůtě alespoň 10 dnů, kterou mu 
k tomu Prodávající poskytl v písemné výzvě.

10.3 Kupující je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

(a) v případě uvedeném v odst. 5.4 Smlouvy,

(b) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží, které trvá déle než 30 dnů, 
nejde-li o případ uvedený v odst. 5.4 Smlouvy.

10.4 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě rozhodnutí příslušného 
soudu o úpadku druhé smluvní strany nebo o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku druhé strany nebo v případě vstupu druhé smluvní strany do likvidace.

10.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy došlo k akceptaci návrhu smlouvy a nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZRS). Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím 
registru smluv dle ZRS provede Kupující. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy 
prostřednictvím registru smluv dle ZRS v celém rozsahu.

11.2 Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Prodávající se zavazuje poskytnout kontrolnímu orgánu doklady v rozsahu 
nezbytném k ověření příslušné operace.

11.3 Žádná ze smluvních stran nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinností 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 
strany.

11.4 Bude-li některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková 
neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či nevymahatelnost celé Smlouvy s tím, že 
v takovém případě bude celá Smlouva vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná 
nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva smluvních 
stran vyplývající z této Smlouvy. Pokud to bude vzhledem k obsahu příslušného neplatného 
ujednání přicházet v úvahu, smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s 
cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným
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ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu, jaký byl zamýšlen 
shledáno neplatným. ustanovením jež by,0

11.5 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsan • 
oběma smluvními stranami.

11.6 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména 
ustanoveními OZ.

11.7 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, rozhodovány 
věcně příslušným soudem České republiky, místně příslušným podle sídla Kupujícího.

11.8 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Kupující a 1 Prodávající.

11.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha (1):

Technické parametry Zboží

11.10 Písemná komunikace mezi smluvními stranami (mimo faxové a e-mailové komunikace) bude 
probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením nebo doporučenou poštou nebo kurýrní 
službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu: Technické služby Zlínsko, s.r.o.
P.O.BOX 105, 760 01 Zlín

Při doručování Prodávajícímu: Název: ELKOPLAST CZ, s.r.o.]
sídlo: Zlín, Štefánikova 2664, PSČ 76001]

11.11 E-mailová a telefonická komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Prodávajícího Jméno:
E-mail: [elkoplast@elkoplast.cz
Tel.: 575 571000]

11.12 Změny kontaktních údajů uvedených v odst. 11.10 a 11.11 je smluvní strana, jíž se změna týká, 
povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti 
ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.

11.13 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy smluvní strany, resp. jejich zástupci tuto 
Smlouvu podepisují.

Ve Zlíně dne: 1 5 . 05. 2018 V: P * 4 '______ dne: 4 .3 .

Technické služby Zlínsko, s.r.o. pLK O PLAS T f 7  c r n \

Podpis:___________________________Podpis:
Radek Maic, jednatel Jméno:

Funkce:
Podpis: _ czechww.'!'»1'
Ing. Jan Štětkář ¡¿dnatel___ ''v

Podpis:
Ing. T on i f t1 v  'j- ----- - ___ ,__ __ um

P ře d k lá d á

Kontrola
řed ite lem

spo lečno st i Ing. Černoch

__ i , u

'A'd
)A7$á:

mailto:elkoplast@elkoplast.cz


Příloha č. 3 výzvy Technické parametry Zboží

Typ 1 - Kontejner 30 m3 P1 dle normy DIN 30722

V ý ro b c e : ELK O PLA ST CZ, s.r.o.

O b c h o d n í o z n a č e n í: A B R -D S D  60-22-53  ]

T yp : A B R O L L (
vnitřní rozm ěry: dé lka 6000 mm; šířka 23 DO mm; výška 2200 mm A N O
podlaha: 5 mm plech jakost ST 37,2 A N O
boční stěny: 3 mm plech jakost ST 37,2 A N O
výška háku 1570 mm 0  50 mm A N O
liž iny INP 180 (nejsou navařeny za jišťovací C prvky v lížinách) A N O
sto jiny INP 180 A N O
poslední s loupek bočnice UPN 180 mm A N O
dvě řady podélných výztuh bočnice A N O
m ezivýztuhy v podlaze U 80x50x3 A N O
spodní žebra U 140x50x3 A N O
boční žebro U 140x50x3 .ANO
rozteč žebe r cca 750 mm, bočnice A N O
horní lem bočnice C160x78x70x5 A N O
po obvodu kontejneru háčky na plachtu A N O
sváry  průběžně svařované A N O
napojení podlahy 45° A N O
zavírání vra t valvan A N O
dvoukříd lá  vrata + centrá ln í zavírání A N O
otvírání v ra t 0  270° až po bočnici A N O
každé křídlo vra t má sam ostatné jištění A N O
m azané panty A N O
rolny 0 152 mm, dé lka 300 mm A N O
všechny díly kontejneru jsou vyrobeny z  m ateriálu jakosti 11375 A N O
hák natahování je vyroben z m ateriálu jakosti 11523 A N O
vrchní konečný ná tě r syntetickou barvou ve standardním  odstínu RAL (9010 bílá) A N O

Pokyny k vyplnění tabulky: Dodavatel vyplní v souladu s technickými požadavky všechny sloupce v tabulce označené žlutě. 
V případě hodnoty ANO/NE dodavatel uvede hodnotu ANO nebo NE. Pokud dodavatel uvede NE, jedná se o nesplnění technického 
požadavku na Zboží.


