
Kupnísmlouva , ._
č, smlouvy kup!rjícího,.,,.,..,.,,,./il,.,.i.,,:.,

uzavřená podle § 2079 zákona č.89/2072 5b,, občanského zákoníkU, Ve znění pozdějších
předpisú (dále jen,,občanský zákoník"), mez! 5mluVními stíanamiI

Technické služby města Kralupy nad VltaVoU
se sídlem: Llbušina 723,2]a 01, Kralupy nad Vltavou
lČ: 00066460; DlČ] Czooo6646o
Zastoupené ředitelem lng. Lubošem Němcem
Bankovní spojení: Česká spořjte na a.s,, KralL]py nad VltaVou
číslo účtu:
o5oba oprávněná jednát ve věcech technickýchI Miroslav pecinovskÝ

(dále jen 'kupující )

a

MoNTAKo,obchod s.r.o.
se sídlem: Vodárenská 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
lč: 24235598 ; D]č: cZ24235598
Zapsaná V obchodnim rejstříku Vedeném Městským soudem V Praze sp, zn. c 2011l1
Zastoupena jednatelem: RostislaVem Vese{ým
Bankovní spo jení: Komerční banka 5.5,

osoba opráVněná jednat Ve Věcech technických: Tomáš NoVák

(dále jen "prodáVající' )

n ázeV a kce:

,,Dodávka stavebního materiálu"

Tato 5mlouva je uzavřena na základě výsledků 4rběrového řízeníveřejné zakázky 5 názvem
,,Dodávka stavebního materiálu" (dále jen,,Veřejná zakázka"), vněmž byla Vybíána jako
nejvhodnější nabídka, a to nabídka prodávajícího (dále jen ,,nabídka"), která je nezbytnou
součástí této smlouvy, Podkladem pro uzavření této 5mlouVy je rovněž zadávací
dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh (dále jen ,,zadávací
dokumentace"), Jednotlivá ustanoveni této smlouvy tak budou Vykládána
V 5ouladu se zadáVacími podmínkami veřejné zakázky.



čl. I.
Předmět koUpě

1 Předmětern této kL]pni 5mlouvy je záVazek prodáVajícího dodat kupujícimu dohodnutý

c]ruh zboži, tj, stavební mater]á|y dle specifikace, ktera je příohou č, 1téio smlouvy na

Zák adě jím Vystavené písemné objednáVkV, a to řádně V dohodnLIlém termínL], bez Vad,

Ve Vvsoké kvalitě a krrpu]icí se zavazuje tento přednrět koUpě přeVZít a zap at]t za něj

dohodnutou kupnícenu (dále jen ,,zboží").

2. ProdáVající dodá kupujícimu zboží na ZákLadě jednotljVých pi5emných objednáVek

kupu]ícího, a to na požadované místo vykládky,

3.

4.

5

6,

1.

2,

soLlčá5lí dodáVky zbožíje dále zejména:

a) doprava předmětu koupě do mista p něni,

bJ plolo old1,1l p,cdanl piccmélU loJpů,

KupUjící 5e zaVazuje, že kažclá VystaVená objednáVka bucie připraVena tak, aby by]o plně

VVtíženo Vozidlc prodávajícího (kamionový závoz),

ProdáVajici se zaVazu]e kupujícímu dodat spolu 5e zbožim doklady, které se ke zboží

Vžtahují, např. dodací llst, atesty dodáVaných materiálů, certifikáty, prohlášení o shodě

výrobkú, záruční istv a da ši ciokladY a ná ežltosti Vyžadované k prodeji stáVebního

nlaterlálu,stanovené platnýrni práVními předpisy, Všechny dokiady budou VVhotoveny

V českém jazyce.

Vlastnické práVo přechází na kupujícího okamžikem přeVzetí bezvadného zboží

kupujícim, PráVní účinky nastáVají okamžikem potvrzení dokumentL] ,,předáVací

protokol" (dodací list) kupujícím Vmistě dodání, PředáVací protokol musí obsahovat

zejrnéna datum a podpls opráVněných osob za obě snr]LrVnístrany, dále popis a množství

dodávaného zboží, číslo této smlouVy,

Přeh ed 50rtimentu a ceny
nT ateriálu", který je pří ohoU č,

čl. ll.
Kupnícena

zboŽi a materiá]u ]Sot] uVedeny V,,ceniku staVebního

1 této srn]ouVy (dále jen ,,ceník").

]ednotkové ceny, které jsou uvedené V ceníku jsou konečnými a maximálně přípUstnými,

ProdáVající tak není V souvislosti 5 plněním téio smlouVy, resp, dílčich smluv

(objednáVek), opráVněn účtovat a požadovat na kupujicim úhradu jakýchkoliv jiných,

resp. Vyšších částek. Tyto jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání této smlou!ry

(objednávek) překročeny (navýšeny),

cena jednotliv}ich položek stavebního materiálu obsahuje cenu dopravy do areálu

Technických služeb města 5e 5ídlem Libušína 123, Kralupy nad VltaVoU nebo cenu

dopravy do místa určení kupujícího V rámci území města Kralupy nad Vltavu (V takovém

\

\

\



připadě bude misto Vyk ádky určeno při každé písemné objednáVce staVebního
materLá u),

4, Kupni cena bez DPH ]e siednána ]ako ne]Výše přípustná a Ize jl překročit jen za
předpokladu zrněny 5azeb DPH, ]5ou vní Zahrnuty Veškeré nákady prodáVajícího
nezbytné pro iádné a Včasné 5plněnícelého předn^ětu teto 5mlouVy.

5. Kupní cena bez DPH obsahuje zejména náklady na pořizení zboží, náklady na dopravu
zbožído místa plnění, daně, poplatky a cla spojené s dodáVkou zařízení (kromě DPH),

6, prodávající prohlašuje, že se řádně 5eznárr!ii s rozsahem předmětu teto jmiouvv
a potvlzuje, že c]ohodnutá kupni cena žahrnlrje Veškeré nák]ady 5pojené se sp]něnír.
této srn ouvy,

1.

čl, lll.
Platebnípodmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupnicenu bankovním převodem na účet prodávajícího, a to
na základě přislušneho daňového dok adu (faktury) .Jystavené prodáVajícím se 5p]atností
21 dnů od data jejího doručeníkupujícímu, Faktura rr]usi ob5ahoVat Všechny ná]ež]tosti
řádného účetního a daňoVého dokladu Ve smyslu při5lušnych práVnich předp]5ú (Zejména

Zákon č,563/1991 sb o účetn]ctvl a zákon č 235/2004 sb,, o dani z přidané hodnotv, Ve

Zněni po2dějších přecjpisů

Faktura bude kupuiícímU před|ožena Ve dvou VVhotovenich, a to Včetně příoh - sout]is
dodaného materiálu,

KUpujíci 5i VyhraZuje práVo Vrátit faktury prodáVajícímu beZ úhradV, jestliže nebUdou
5piňovat požadoVané náležitosti dle zákona. ProdáVajicíproVede opraVU VVstaVenlm nove
faktury a novou íaktur! doručí kupujícímu aVtakovén případě kupující není Vprodlení
s úhradou.

V případě, že Zboži bude Vykazovat Vadu či Více Vad bránících užíVání anebo nesplní 1

prodáVajíci povinnost uvedenou V čl. V. od5t, 2 této smlouvv, neni kupujici do doby, než
prodáVající Vadu či VadY odstraní či do doby, než prodávající sp ni povinnost uvedenou
V čl. V. odst. 2, této 5mlouVy, poVinen uhradit prodaVajícímU kupní cenu a oh]edně
úhradV kupni ceny se v takových případech kupující neoc]tá v prodlení, Veškeré vady
rnUSi byt L;Vedenv V předáVacim prctokoiu a podepsány oběma stranarn

3.

4.

2.

čl, lV.
Termín a místo plnění, převzetí zboží

1. ProdáVající 5e zavazuje dodat stavební mateřiá| průběžně od měsíce března do konce
prosince 2018, a to dle požadavku kupujícího maximálně do 14 kalendářních dní ode dne
přijetí písemné objednáVky kupu.iícího.

2. Mistem plnění předmětu koupě je síd|o kupujícího na adrese: Ťechnické služby města
Kralupy nad Vltavou, Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou, nebo V jiném objednáVce



uvedeném Wkládkovém místě vrámci území města Kraiupy nad Vltavu, V takovém
případě bude místo Vykládky určeno při každé písemné objednáVce staVebního materjálu
(dále jen ,,místo plnění").

3. ProdáVající se zavazuje zařízení
kupujícímu v tomto mí5tě plnění.
zástupce kupujícího Miro5laVa

dny před nrožným dodáním předmětu koupě,

čl. V,
Předání a převžetí zboží

Zboží se považuje za odevzdané a závazek prodávajícího odevzdat zboží kupujicímu za

splněný okamžikem převzetí zboží kupujícím bez vad bránících užíVání. Vpřípadě, že

kupující převezme zbožís Vadami nebránící užíVání, je záVazek prodáVajícího 5plněn tímto
předáním a následně dojde k odstranění těchto Vad V co nejkratší době, néjpozději však

do 15 dnů. V případě, že kupující převezme zboží s Vadami bránících užívání, je záVazek

prodávajícího splněn až okamžikém odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo

V dobé piev7eti,

Prodávající odpovídá za to, že zboží bude jednotlivě a pro přépravu zabaleno do

Vhodného nebo skupinového obalu tak, aby obal chránil zboží bezpečné po celou dobu
přepravy před povětrnostními Vlivy zejména před působenim vody, deště, Větru, Vlhkostí,
plísní, hlodavci a dále před působenim sil a nárazů při nakládce a vykládce nebo proti

pádům a podobně.

V případě zjištění vad nebránících užíVání zboží při jeho předání a převzetl bude
předáVací protokol obsahovat i lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující

a prodáVající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění

Vad zboží, pak platí, že všechny vady musí b\^ odstraněny V co nejkratší době, nejpozději

Však do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. po odstranění posledníVady bude o této
skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol. Kupující není povinen převzít zboži
V případě, že vykazUje vady. V případě, že kupuiícíodmítne zboží převzít, 5epíšíobě strany

zápis, V němž uvedou sVá stanoviska a jejich odůVodnění a dohodnou náhradni termín
předání,

přepravit do Uvedeného mista plnění a předat je

Na odevzdání zařízení upozorní prodáVající technického
Pecinovského telefonicky nebo e-mailem na adresy

, a to nejméně 3 pracovní

1,

2.

3,

4. Budou-li při předání a převzeti předrňětu koupě zjištěny drobné Vady a nedodělky zboží
nebránícíjeho řádnému užívání, uvedou se do předávacího protokolu a čá5t kupní ceny

ve Výši 10 % Uhrazena kupujícim prodávajícímu až po jejich odstíanění.

5. Veškeré odborné práce souVisející s dodáním zboží musí Vykonávat pracovníci
prodávajícího nebo jeho 5mluvních partnerů mající příslušnoU kvalifikaci. Doklad

o kvalifikaci pracovníků je prodáVající povinen předložit na požádání kupujícímU.



I.

2,

2,

3.

5,

6.

1.

Přechod vla5tnického práva

VIa5tnlcké p!,áVo přecháZí na kupu]iciho přeVletin,] předmětu koupě,

odpovědnost za škodv na přeclmětu koupě a škody jím způsobené přecháZí na kupujíciho

dnem l/zic.e\o pleVžcIl piedmetu loupě

čl. Vll.
odpovědnost za vady, záruka za jakost

Prodavajíci ]e povinen dodat zboží V dohodnutém množství, jakosti a provedení, Veškeré

dodá,/ané zboži musí sp|ňovat kválltat]vní požadavky dle této srnlouw,

Dodávané zboží nebude Vvkazovat Vady či poškození, a to aniíakt]cké ani práVni,

ProdáVajici poskytuje záruku ?a ]akcst Ve smyslu § 2113 a nas, občanského /ákóníku

.,oz"anu drol er oce,lre pre\,ell !JouJl.,-n

4. Nebe7peči škodV na dodáVce žboži přechází na kupujicího okamžjkem převzeti této

dodáVky kupujícím,

Záruční opraVa bude prováděna zceLa bezplatně.

o odstranění oznámené VadV sepíše prodáVajicí protokol, Ve kterém potvrcí odstranění

VadV,

7, Maximální doba opraVV Vdobě Záruky se sjednáVá ia 15 pracovnich dnů, pokud nebude

dohodnuto j]n a k,

čt, vttt.
smluvnipokuty

1, pokud bude prodávajici v prodleni s dodánirn zboži, ktera jsou součastí předmětu p něnl

dle tétc 5mlcuvy, ie povlnen 2ap at t kL]pujícimu smluvní pokutl] ve výš] 0,05 % z kupní

.eny bez DPH Za každý uapočatý den prod enl.

2, V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat

po kupujícím smluvnípokutu ve výši o,o5 % z dlužné částky bez DPH za každý izapočatý

den prodlení.

Pokud prodáVající neodstraní vadu ve lhůtě stanovené V čl. Vll. odst. 7 této 5m|ouvy a

zároveň Vtéto thůtě kupujícimu za Vadnou dodávku zboží neposkytne bezplatně

náhradní dodávku, případně neprovede opravu rek|amované vady, je povinen uhradit

kupujícímu smluvni pokutu Ve v,ýši 0,5 % z ceny příslušné dodáVky istanovené V Kč bez

DPH), minimálně Však 1.ooo,- Kč, a to Vždy za každý i započatý den trvání prodlení

prodávajícího až do odstraněníVady nebo poskytnUtí náhradního plnění (žboží), a to pro

3.

!



4.

5.

6,

každý případ reklamace zvlášť,

Smluvní pokutv jsou splatné do 14 dnů od doručeníVýzVy k zaplacení,

Po\inno51 laplatil smlJ\n, pokUIJ můie \-nl, noLl l opa ovane, Je]i

om eZen a.

Nárok na náhradu škody není5mluvními pokuiarŤi dohodnutými V této

celková Výše neni

5rnlouVě dotčen.

4.

5,

čl. lx.
odstoupení od 5mlouvy, výpověd'

1, Kupujicí je opráVněn od smlouVY odstouplt Vpřípadé, že 5e dodatečné ukáže, že

proaáu"li.i nespln]l zadáVací podmínky na VeřejnoLl zakázku, V jejímž rámci bYla

uzavřena sm]ouva na pJnění Veřejné zakázky, ze]ména pokud bude zjištěno, že,Jybraný

uchazeč uvedl nepraVd]Vé či žaVádějícíuda]e,

2. KupL]jicí je dále opráVněn odstoupit od 5mlouvy v připadě, že předmět plnění nebude

odpovíciat zadávacím podminkárn stanoveným V ZadáVací dokumenlaci nebo nabídce

prodáVájicího,

3. odtétosrnlouvymúžeodstoupltkterákollvsmluvnistrana,pokudzjjstipodstatné
poruŠenitéto 5mlouvy druhou sm]uvní stranou

Podstatným ponršenim této smloLlVy se mimo jiné rozumi prodJeni prodáVa]íciho

s c]odániÁ zboži, která ]sou současti předmétu plnéni dle této 5mloLlvy, de]ší než 15 dnů,

srn ouva rnůže být před !p]ynutirn doby ukončena kterouko11 5mluvní stranou piseTnnoU

Výpovědí i bez udání důvodu, a to Ve ihútě 60 dnů ode dne doručeni Výpovéd] druhé

straně, Tím není nijak dotčeno práVo stran ukonč]t srn uvniVztah dohodoU za podminek,

které považují za Vhodné,

čl. x.
ostatní a závěíečná ujednání

NastanoLl li u některé ze stran okolnosti bráníci řádnému pinénitéto smIouVy, Je poVinna

to beZ zbvtečného odkladu oznámit druhé smLuVnistraně,

Pokud jakákoli čási ZáVaZku podle této smlouvv ]e nebo se stane neplatnou

či nevymahatelnou, nebude to rnit VliV na p|atnost a Vymahate]nost oslatnich záVazkú

podle této smlouvy a smluvni strany se zavazují nahrac]it takovouto neplatnoU nebo

neVymahatelnou Část žáVazku noVou, p]atnou a Vymahatelnou Části žáVazku, je]ÍŽ

přeámět bude nejlépe odpovídat předmětu půVodniho ZáVazku, Pokud by tato smlouva

neobsahovalanějakéustanovení,jehožstanovenibyb\rlojinakproVymezenlpréV
a pov]nnosti odŮVodněné, smLuvnístrany uČ]níVše pro to, abV takové ustanoveni bvlo do

této smlouVy dopJněno.

Prodávající se zavazuje, že je ve smr7slu ust, § 2 písm, e) zákona č,320/2001 Sb,,

1.

2.

3,



4.

5.

6

oíinanční kontrole ýe Veře]né spráVě a o zn,]éné některvch zákonú (zákon o finančni

kontroe), Ve zněn pozdě]šich předpisú, poVinen spoupůsobt př| Výkonlr íinančni

kontroly,

obsah této sm|ouW nenipředmětem obchodního tajemstvía bude zveřejnéna na profllu

2adaVateie (kupujícího) Včetně 5kUtečně uhrazené ceny Vé snrVslu § 219 zákona č,

134/2o16 Sb., o ZadáVáníVeřejných Zakázek, ve zněnípozdějších předpisů,

ProdáVajíci neni opráVněn postoupit práVa či povinnosti VyplýVajicí ,e smIouVy c plněni

předmětu Veře]né ZakázkV třetím o5obám bez předchozíhc plsemnéhc souhla5u

kupujicího,

Pokud podle téio smlouVV ]e nutno něco doruČovat nebo Vzájernně 5e lnÍormovat, pIati

za komunikačnistvk zpráVa prostřednictvim pisemné korespondence nebo e-mailU,

7, Tato 5m oLlVa je uzavřena pod]e práVa České republiky, Ve Věcech Výslovné

neupravených touto sm ouvou, 5e 5mli]VnÍVztah řídi občanskym zákoníkem,

B, JakÝkcLiV 3por Vzniklý ztéto smlouVV, pokud se ]ej nepodaři urovnat jednáninr mézi

smluVními 5tranámi, bude rozhodnut k tomu Věcně přisIušným soudem v České

republice, přičemž soudem místně přís]ušnÝrn k rozhodnutí bude na základě dohody

srn]uvních stran souC !rčený podle sídla kupujícího-

9, Tuto smlouVLr Lze měnit a doplňovat pouze písemnými, Vzestupně čísLoVanými dodatky,

které budou za dodatek smlouvV výslovně označeny a podepsány opráVněnými zástupci

obou smluvnich stran odstoupit od této s,nlouw nebo ji zrušit dohodou lze rovněž ]en

p ísem n ě.

prodáva]íci bere na vědomi_ že kupu]icíje povinný subjekt k poskvtování informaci podlc

§ 2 odst, 1Zákona č, 106/1999 sb., o svobodnén] pří5tupu k ]nforn]acim, V pLatnem zněni

a pod]e § 2odst. 1pism. b) zákona č, 34o/2o15 sb. o registru srnluV, V p ainér, z,ěn 3

jeho cílem je VVtVařet transparentni poměry oři Výkonu Veřejné spráVy a poskytovat

oteVřené informace Veřejnost]. ProdáVajícisouhlasi se zpřístupněnim či ZVeřejněnim celé

této smlouVy v je]im plnern Zněni, jakoŽ i Všech úkonú a okolností stoL]to smlouVou

soUVisejících,

Tato 5mLouva je Vyhoto,Jena Ve 2 stejnopjsech, z njchž každá strana obdrží 1 Vyhotoveníi1,

12. smlouva nabýVá platnosti dnem podpi5u opráVněnými zá5tUpci smluVních stran,

13, smluvni strany beroLr na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění V registru smluv

d|e zákona č. 34ol2o15 sb., o registru sm|uv. smlouvu zašle správci resistru smluv

k uveřejnění ,,kupující", Zveřejněnítéto smlouvy V re8istru smluV je podmínkou účinnosti

této smloLlVy. smlouVa nabýVá účinnosti dnem zveřejněniV registru 5mluV,

14. smluvní stranY píohlašují, že 5e pečlivě seznámily sobsahem této smlouvy,5mlouvě

rozumí, souhlasí se Všemi jejími částmi a jsou si Vědomy vešker]ich práV a povinností,

10.



z této smlouVy VyplýVajících, na důkaz čehož připojují5Vé podpisy.
čl. x.

Přílohy smlouvy

1. NedílnoU soUčá5títéto smloUVy j5ou následující přílohy:

příloha č. 1: ceník stavebního materiálu

V KraJupech nad Vltavou, dne.1_::i].., 201E



1 asB clHLA2O0x1o06cm ó.ry, SLEPECXÁ 3Jr,79 Ki
2 ;sB, clHLA2o0xlO0j€0 š€dá pío nevidomé 355,59 kč
3 39,69 (č

46,7? Ki
5 asB- zámková d]ažba KosŤšedá 6cm nesk adba m2 131/35 Ki

asB zénková dlažba kosT šedá 6cm púlka m2 6* 201"169 ý,i
]sB - záfrková dlažba KosŤ šedá 6cn kraiová 201,69 Kl

3 ]§B žámková dlažba KosŤ šedá B cm ne§kladba m2 162,99 Ki,
9 asB žémkóvádlážbá kosŤšedá 8cm púlka 3% z34,o9 Ki

10 csB _ zánkové dlažba KosT šedá 3cm k6jová 3 234,09 Kt
11 3z,6s Kt
12 asa obrubnikŤ10 1aor25y,rocmpfríadni 72p9 Rl
13 asB , obíUbnik si]íični H 25 6a 77,39 Kl

asB_ obrubnjksilniční H 25 pú|ka 1n 68,85 (t
15 asB obfubníksilniódiH25 R0,5vniliní 3% 242,79 Kl
16 csB,obíubnik siLniční H 25 R ] úilřnl 3% u2,19 Kt
1] csB obfubnksiinični H 25 R 0,5 vnéjši 3.1 z42,19 Ki
18 247)9 Ri

csB _ obrubnik silniční H 25 R 2 Ýnéjši 2u 2Á2|19 Ki
2c 210,29 Ki
z| asB obrubnik si]iični H 25 loh 90vnéiši 2, ,Ba|zg ki
22 asB obrubnlk silničn i H 15 nájezdový 3* J3,11xi
23 asB - obíUbnik si nični H 15/25 nábělrový léVý 2j4,09 Kl
24 lsB _ obfubník si]nióí l-] 25ll5 nábéhový píáVý 1a 734,09 Ri
25 asB Mikrošiěíbinová lr.uba s pleíušenou šlěíbi.ou, spád dna 0,5% ozi, M,G 1% 71A1,12 Rt
x asB, N4ikrostěíbinova llouba s pieíušenou §lábinou, rohováozn. Mjoh 14al,ža ki
2} asa - Vpusťový komPlel základni (péró diážrá) ózn. iú Vó 2* Lls9,72 Kt
28 3sB _ VpUsťďý kompLet úžlabí (dlážka, dcžkal aó M vu 2% í75E,12 kl
29 9sB ČL§íci k s 2ar{bdní (pérc, díážka) azn M-c. 2% 1"743,1,2Ki
3c asB , c St]ci kUs ýrclro]ový {péro, péíó)ozn M cs 1143,12Kt
31 asB - z&lepka pe@ ú- M-zv 2% ý7,6ó kt
32 asB - zásléoké dláž]<a @n. M-72 2% ,27|60 Kt

7a0%


