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uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Kupující:

* * ** Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

v platném znění

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Název firmy: Městská část Praha — Křeslice

Sídlo: Štychova 2/34, 104 00 Praha - Křeslice

IČ: 00240389

DIČ: C200240389

Bankovní spojení: _

TEL.: 267 711 142

E-mail: _

Zastoupený: Martinem Trefným, starostou městské části

a

Prodávající:

Název firmy: MEVA-TEC s.r.o.

 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

 

 

 

 

 

 

Sídlo: Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 62742051

DIČ: C262742051

Bankovní spojení: _

TEL.: 416 823181

FAX: 416 823 185

  Statutární orgán:  lng. Vilém Bajer, jednatel

 

uzavírají tuto kupní smlouvu:
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2. Předmět smlouvy - zboží

Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží:

23 ks Kompostérů o objemu 650 I

19 ks Kompostérů o objemu 800 l

34 ks Kompostérů o objemu 1100 |

52 ks Kompostérů o objemu 1400 l

2 ks Kompostérů o objemu 2000 l

100 ks Překopávačů kompostu

Zboží bude dodáno jako zcela nové, nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným,

českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícim technickým

normám, platným pro daný druh zboží.

Orqanizace dodávky zboží

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace, servis celku

Uřad Městské části Praha - Křeslice, Stychova 2/34, 104 00 Praha - Křeslice.

3. Doba a místo plnění:

Doba plnění:

Termin plnění je nejpozději do 4 týdnů od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před

termínem uvedeným pro dokončení.

Místo plnění:
,

Sidlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího - Uřad Městské části Praha

— Křeslice, Stychova 2/34, 104 00 Praha — Křeslice.

 

 

 

 

 

 

 

  

Ma

Název položky Bez DPH DPH 21 % vč. DPH

23 ks Kompostérů o objemu 650 l 53 360,00 Kč 11 205,60 Kč 64 565,60 Kč

19 ks Kompostérů o objemu 800 | 48 450,00 Kč 10 174,50 Kč 58 624,50 Kč

34 ks Kompostérů o objemu 1100| 119 680,00 Kč 25 132,80 Kč 144 812,80 Kč

52 ks Kompostérů o objemu 1400 | 243 880,00 Kč 51 214,80 Kč 295 094,80 Kč

2 ks Kompostérů o objemu 2000 l 11 780,00 Kč 2 473,80 Kč 14 253,80 Kč

100 ks Překopávačů kompostu 22 500,00 Kč 4 725,00 Kč 27 225,00 Kč

CENA CELKEM 499 650,00 Kč 104 927,00 Kč 604 577,00 Kč     
 

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a

obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy.

Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.



EVROPSKÁ UNlE

Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

 

Kupující si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí dotace na předmět smlouvy

z OPZP. V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Prodávajícímu nárok na náhradu

škody.

11. Ostatní ujednání

a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona 22/1997 Sb. budou dodány při předání

předmětu smlouvy kupujícímu.

b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění

pozdějších předpisů.

0) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu veskutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady

přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtovaně náklady

kupujícímu uhradit.

e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

f) Prodávající se zavazuje dodatjako soucast dodávky následující dokumentaci:

- Návod k použití

- Dodací list

9) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č.

320/2001 Sb. o finanční kontrole.h) Prodávající je povinen umožnit zástupcům zprostředkovatele dotace SFŽP ČR, řídícího orgánu

MŽP, auditních orgánů, NKÚ, FÚ, EK, EÚD a dalším oprávněným orgánům kontrolu dokladů

souvisejicich s projektem, a poskytnoutjim soucmnost při provádění kontroly projektu.

i) Prodávající je povinen archivovat veškeré originály účetních dokladů, smlouvu vč. dodatků a

další dokumenty vztahující se k projektu po dobu nejméně 10 let od závěrečného dokončení

akce.

j) Pr

k)S

12. Závěrečná ustanovení
\
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13. Přílohy

Příloha č. A — Technická specifikace

Za prodávajícího:

V Roudnici nad Labem

dne: 14.5.2018

   lng. Vipém/Bajer

jedn/atel

 

Za kupujícího:

V Praze

, (k A ];: 1/15?dne: % < /_ „\ ;, Mf

Martin Trefný

 

starosta   

 



Technická specifikace — příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek
Níže uvedené specifikace musí výrobky minimálně splňovat, aby je bylo možno akceptovat

(splnily podmínky výběrového řízení).

Kompostéa

Minimální

   

   

    

  

 

    

 

    

 

Barva

kompostéru
Minimální

hmotnost v kg

 

Minimální plná

tloušťka stěny v

mm

  

   
  

  
  

    

 

  

Plast, Úv

stabilní, barevně

stál '

Plast, ÚV

stabilní, barevně

stál '

Plast, ÚV

stabilní, barevně

stál '

Plast, UV

stabilní, barevně

stál '

 

    

 

    

 

   

  

       

stabilní, barevně

stál '

  

Kompostéry jsou požadovány v zelené barvě. Podle požadavků v kupní smlouvě je třeba navrhnout

kompostér, který splňuje výše uvedenou specifikaci. Tedy pokud je vkupní smlouvě požadováno

23 ks kompostéru o objemu 650 litrů, je možné vsouladu svýše uvedenou tabulkou nabídnout

kompostér o minimálním objemu 650 litrů, nebo více (tedy např. 655 litrů, 660 litrů, 700 litrů atd.).

Všechny kompostéry musí mít plnou stěnu min. 6 mm a minimální hmotnost (z důvodu použití

odpovídajícího množství materiálu, což zaručí trvanlivost a dostatečnou tuhost konstrukce

kompostéru).

Překopávač kompostu

- Materiál: Nerezová ocel (drát).- Délka cca 80 - 100 cm.
- Na konci drátu spirála se dvěma závity. Závit o průměru IO - 15 cm.

- Na konc1 prekopávače držadlo (např. dřevěné, nebo plastové — dle možností dodavatele).


