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_ _ Operační program Životní prostředí

Kupní smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku,

|.
SMLUVNÍ STRANY
Ku p ující:
se sídlem:
lČ:
zastoupený:
kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20
00845451
tgorem Trávníčkem, starostou

kontaktní osoba:
telefon:
e-mait:

bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „kupujíCÍ“)
Prodávající:

SDO Technika s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:

Jaselská 451, 742 42 Šenov u N. Jičína
29446619
C229446619

Zastoupený:
Janem Štecherem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jan Šteoher
telefon:
774 333 199
e-mail:
janstecher©seznamcz
bankovní spojení:
MONETA Money Bank
číslo účtu:
207033782/0600
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Ostravě - C 538 75
(dáte jen „prodávající")

||.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Na základě této smlouvy uzavřené v návaznosti na veřejnou zakázku
s názvem „Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů
ve statutárním městě Ostrava — městském obvodu Hrabová“ se prodávající
zavazuje dodat kupujícímu následující zboží:
1a)

Kompostéry o objemu min. 900 litrů — 211 ks

1.b)

Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3 — 2 ks

1.c)

Štěpkovač — 2 ks

Nedílnou součástí těchto dodávek je též dodání veškerého příslušenství,
doprava zboží na místo určení v odstavci 5 tohoto článku, ukázková kompletace
zboži, zaškolení objednatele za účasti obyvatel obce s údržbou a správným
používáním zboží, provedení všech předepsaných zkoušek, předložení

manuálů ke správnému kompostování vpotřebném počtu kusů, atestů a
případně i jiných právních a technických dokladů, kterými bude prokázáno
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů zboží,
předání technické dokumentace spřesným popisem zboží včeskěm jazyce
kdodávanému typu zboží. Zaškolení a ukázková kompletace zboží proběhne
na místě uvedeném v odstavci 5 tohoto článku.
Dodávka zboží vč. veškerých činností dle odst. 1. tohoto článku je obsažena
v ceně specifikované v článku lV. odst. 1. této smlouvy. Vtéto ceně jsou dále

zahrnuty

i

veškeré

další

činnosti

vpředchozím

článku

ll.

odst.

1.

nevyjmenované, které jsou potřebné krealizaci této smlouvy, a o kterých
prodávající vzhledem k výkonu své podnikatelské činnosti, jakož i odborným
znalostem musel vědět.
Realizace předmětu smlouvy je podmíněna získánímvpodpory, tzn., pokud
nebude vydáno rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFZP ČR v rámci OPZP,
vyhrazuje si kupující právo odstoupit od smlouvy.

4. Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží
a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za toto zboží prodávajícímu kupní
cenu uvedenou v článku IV. této smlouvy.
5. Místem dodávky kompostérů je statutární město Ostrava,
Hrabová.

městský obvod

|||.

DOBA A způsos PLNĚNÍ
Smluvní
strany
se
dohodly,
že
veškerá
dodávka
dle článku ll. této smlouvy bude provedena nejpozději do 2 měsíců od naplnění
podmínky uvedené v článku ll. odst. 3. této kupní smlouvy, nejpozději
do 30. 9. 2018. Do konce této lhůty bude zboží předáno a závazek prodávajícho
kompletně splněn —- tj. zboží bude bez vad, v provozuschopném stavu, bude

provedeno zaškolení, provedeny všechny zkoušky, vystaveny doklady o těchto
skutečnostech a předána technická dokumentace s přesným popisem zboží.
Kupující je povinen do 3 pracovních dnů informovat prodávajícího o naplnění
podmínky uvedené v článku II. odst. 3. této kupni smlouvy.

Při dodání předmětu dodávky dle čl. II. smlouvy bude předložen předávací
protokol, který podepíše osoba oprávněna jednat za kupujícího a osoba
oprávněna jednat za prodávajícího. Součástí předávacího protokolu bude
seznam předané dodávky, včetně předávaných písemnosti (atesty, certifikáty,
záruční listy, atd.). Bez těchto dokumentů nelze předmět dané dodávky řádně
předat kupujícímu, a závazek prodávajícího nebude splněn.

IV.
KUPNÍCENA
Smluvní strany sjednávají cenu za předmět smlouvy specifikovaný v článku ||.
této smlouvy ve výši:
Cena bez DPH
DPH
Cena celkem včetně DPH

Cena jednotlivých položek vyplývá z položkového rozpočtu, která je přílohou
č. 1 této smlouvy. Součástí ceny jednotkových položek jsou veškeré činnosti
zmíněné v článku ll. smlouvy.
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
prodávajícího
nezbytné
k řádnému
a včasnému dodání předmětu smlouvy.

Cena dle odst. 1 tohoto článku může být změněna pouze v důsledku změny
sazby DPH.

v.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Kupní cena bude uhrazena po oboustranném podepsání předávacího protokolu
dle článku Ill. odst. 2. této smlouvy a na základě prodávajícím následně
vystavené faktury.

Faktura -— daňový doklad je splatná nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího
po dni doručení faktury. Součástí faktury bude písemný předávací protokol
ve smyslu článku llI. odst, 2. této smlouvy potvrzený osobami oprávněnými
jednat za kupujícího a prodávajícího.

Faktura — daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené platnými
právními předpisy.
Kupující neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy.
Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatností vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani zpřidané
hodnoty, nebo má jiné vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod
vrácení. Prodávající je povinen podle povahy nesprávností fakturu opravit nebo
nové vyhotovit. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá
lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nové
vyhotovené faktury.
Kupní cena je uhrazena odepsáním z účtu kupujícího.

VL
SMLUVNÍSANKCE
Pokud prodávající nesplní povinnost uvedenou v článku |||. odst. 1. této
smlouvy, kupujici má nárok na smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny dle
článku IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

Při nedodržení termínů obsažených včl. VII. odst. 4 až 6 této smlouvy, má
právo kupující uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a každý i
započatý den prodlení.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok ani jedné ze stran na náhradu
škody vzniklé vdůsledku porušení smluvních povinností druhé strany, a to
v celé jeji výši.

vw
ZÁRUKA
Prodávající garantuje, že dodávané zboži plně odpovídá a po celou záruční
dobu bude plně odpovídat technickým a jakostním podmínkám dle požadavků
kupujícího ve smyslu zadávací dokumentace veřejné zakázky „Předcházení
vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě
Ostrava — městském obvodu Hrabová" a splňuje a bude splňovat vlastností
stanovené platnými technickými a právními normami. Nebude-ll dodávané zboži
podmínkám dle předchozí věty odpovidat, platí, že má vady.

Záruční doba činí 2 roky, ode dne podpisu předávacího protokolu dle článku lll.
odst. 2 této smlouvy.
Záruka se nevztahuje na vady, které byly prokazatelně způsobeny použitím
výrobku v rozporu s jeho účelem nebo prodávajícím poskytnutým návodem
k obsluze, mechanickým poškozením vzniklým po předání dle čl. íll. odst. 2 této
smlouvy, nepatrným opotřebením, nebo žívelnými pohromami — úderem blesku,
ohněm či povodněmi.

Kupující je povinen zjištěné vady reklamovat u prodávajícího alespoň e-mailem
nejpozději v poslední den záruční doby, tj. v poslední den postačuje reklamaci
odeslat. K reklamaci je nutné přiložítkopii dokladu o nákupu — fakturu a
podrobný popis závady. Prodávající započne sodstraňováním reklamované
vady do 5 kalendářních dnů ode dne oznámení kupujícího o vadě, není—li
s přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta.
Jde-li o vadu, která nebrání užívání zboží, prodávající je povinen ji odstranit
ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp.
nejpozději do 12 kalendářních dnů ode dne oznámení kupujícího). Tyto vady,
nebude—li dohodnuto jinak, se primárně odstraní opravou.
Jde—li o vadu, která brání užívání zboží, prodávající je povinen ji odstranit
ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy s odstraňováním vady započal (resp.
nejpozději do 19 kalendářních dnů ode dne oznámení kupujícího), neni-li
s přihlédnutím k charakteru vad smluvními stranami dohodnuta jiná lhůta. Tyto
vady, nebude-li stanoveno jinak, se primárně odstraní, dle volby kupujícího,
opravou nebo výměnou zboží za nové. Volba musí být provedena současné
s oznámením reklamace dle odst. 4 tohoto článku.

Veškeré náklady související s odstraněním reklamované vady nese prodávající.
Prodávající též na vlastní náklady zajistí dopravu z/na místo určené kupujícím,
nerozhodne—li se vadu odstranit na místě, kde se zboží nachází.
Prodávající je povinen vadu odstranit i v případě, že reklamací považuje
za neoprávněnou. V případě, že neoprávněnost reklamace bude soudem
zpětně pravomocně zjištěna, kupující nahradí prodávajícímu veškeré náklady
vynaložené na odstranění neoprávněně reklamované vady.

Kupující má právo, nezapočne-Ii prodávající s odstraňováním vady ve lhůtě
5kalendářních dnů ode dne jejího oznámeni, nebo pokud prodávající
neodstraní tyto vady ve lhůtách určených odst. 5. nebo 6. toho článku, využít
služeb jiného opravce, a to na náklady prodávajícího. Prodávající bere
na vědomí, že náklady na odstranění vad zboží takovým jiným opravcem
mohou značně převyšovat náklady, které by musel vynaložit, pokud by vady
odstranil sám.

VIII.
Odpovědnost za škodu

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy, tj. na předmětu dodávky dle článku ll.
smlouvy nese prodávající v plném rozsahu až do okamžiku předání dle článku
III. odst. 2.

Prodávající je povinen nahradit vplné výši škodu způsobenou dodávaným
zbožím dle čl. II. smlouvy.

Prodávající je dále povinen nahradit v plné výši škodu, která vznikne
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností (vč. prevenčních) a
závazků prodávajícího (resp. jeho subdodavatelů, za které plně odpovídá) dle
této smlouvy, a která nespadá do působnosti předchozího bodu.
Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že dílčí části dodávek budou
užívat subjekty od kupujícího odlišně, a jeho odpovědnost není omezena
na škodu způsobenou přímo kupujícímu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom
skutečnosti, že výše možně škody, resp. souhrn možných škod může
přesáhnout cenu sjednanou dle bodu N. 1. smlouvy.

IX.
Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy, poruší-li prodávající podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a prodávající byl na tuto skutečnost
prokazatelnou formou (dopis) upozorněn.
Kupující si vyhrazuje odstoupit od smlouvy, pokud neobdrží kladné stanovisko

o poskytnutí podpory ze SFZP ČR v rámci OPZP.
Za podstatně porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit
od smlouvy, se považuje zejména:

.

.
.

vadnost předmětu dodávky již vprůběhu realizace dodávky, pokud
prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní v stanovené
lhůtě.
prodlení prodávajícího s dokončením dodávek delší 20 dnů
úpadek prodávajícího ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního
zákona.

Smluvní strany sjednaly, že prodlení kupujícího súhradou faktur nebudou
považovat za podstatné porušení smlouvy.
Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
.
prodávající provede soupis všech realizovaných dodávek oceněný
dle položkověho rozpočtu,
.
prodávající zpracuje „konečnou fakturu s vyúčtovánim doposud
zrealizovaných dodávek",
Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které
podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení,
resp. zániku smlouvy. Smluvní strany sjednaly, že prodávající vpřípadě
odstoupení od smlouvy bude odpovídat za vady provedených dodávek. Smluvní
strany sjednaly, že prodávající bude vtomto případě odpovídat za vady
vrozsahu stanovených touto smlouvou, přičemž záruční doba se počítá
ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

x.
JINÁ UJEDNÁNÍ
Prodávající je povinen si zajistit vrámci realizace předmětu smlouvy veškerá
potřebná povolení spojená s realizací předmětu smlouvy.
Předmět smlouvy je spolufinancován zfondů Evropské unie (Fondu
soudržnosti) v rámci Operačního programu životní prostředí ze Státního fondu
životního prostředí ČR a prodávající je povinen se řídit podmínkami
poskytovatele dotace. Prodávající včetně jeho subdodavatelů poskytne
kupujícímu potřebnou součinnost při finanční kontrole poskytovatele dotace, a
to vsouladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek,
za kterých byla dotace poskytnuta. Prodávající včetně jeho subdodavatelů musí
uchovávat veškeré doklady, které souvisí srealizací předmětu smlouvy
do 31. 12. 2028.

Prodávající se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s předmětem
smlouvy a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby
příjemci projektu a:

a) uchovat dokumentaci předmětu smlouvy, a to originál Smlouvy včetně jejich

případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a dalších
dokumentů souvisejících s předmětem smlouvy. Doklady budou uchovány
způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 585/1992 Sb., o dani z příjmu,
ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou
evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato
stanovená lhůta,
b) umožnit poskytovateli nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly
účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické
realizace předmětu smlouvy, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,
ofinanční kontrola, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup
do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá
ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva

ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ,
Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní
orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi

určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU),
o) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace
předmětu smlouvy, zejména jím poskytnout na vyžádání veškerou
dokumentaci k předmětu smlouvy, účetní doklady, vysvětlující informace a
umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem
souvisejících s realizací předmětu smlouvy,
d) poskytnout veškeré doklady související s realizací předmětu smlouvy a
plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména

následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise,
Nejvyšší kontrolní úřad, sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a
certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle

předpisů ČR a předpisů EU. Těmto orgánům je prodávající dále povinen
poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako
poskytovateli nebo jim pověřeným osobám.

XI.

vyšší MOC
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci,
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu
0 úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde
kdohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit
od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

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

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodnim
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a souhlasí
s případným zveřejněním jejiho textu v souladu s ust. § 219 zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a v Registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení,

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich
příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu
před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, jakož i práva a povinnosti
z ní vzniklá se řídí občanským zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré nejasnosti a rozpory budou řešit primárně
se zohledněním znění zadávacích podmínek veřejné zakázky „Předcházení
vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve statutárním městě
Ostrava — městském obvodu Hrabová".

Příloha č. 1 Položkový rozpočet
Příloha č. 2 Specifikace dodávky

Ve

statutárním

městě

Ostrava,

V Šenově u N. Jičína

městský obvod Hrabová

25 ‘85- ZMB
Dne .....................

_
Kupuﬂci:

ne 20.6. 2018
rodévajici:

Prodávající:

Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

Položka

1

211

54 990 Kč

31 990 Kč

2 455 Kč

lednotkova
cena

Štěpkovač typ 1
1

25 000 Kč

FO“?
kusu

Štěpkovač typ 2
2

Kompostér o objemu min. 900 litrů

Kontejner na textil o objemu min. 2,5 m3
Celkem

Cena bez DPH

DPH 21 %

Cena s DPH

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Operační program Životní prostředí

Příloha č. 5
Technická specifikace dodávky

l_(omnostérv 0 obiemu min. 9001
Kompostéry vyrobené z kvalitního a odolného plastu se budou
pořizovat ve dvou velikostních

variantách (min. 900 1). Kompostér bude mít uzavíratelné
víko, které zabrání zvířatům
v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko musí být zajistitelné,
aby jej nemohl otevřít
vítr. Dále musí kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech
stran kompostéru, čímž se
usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední
části.
Požadavky na pořizované kompostéry:

Tloušťka stěny minimálně 6 mm, žadatel požaduje silnější typ kompos
térů, aby byla
zajištěna životnost kompostérů minimálně po dobu udržitelnosti
projektu.
Váha minimálně 22 kg, aby byla konstrukce dostatečně stabilní.
Vyrobeny z kvalitního & odolného plastu. Vyžadován kónický tvar
kompostéru,
Větrací otvory —— kompostér bude mít otvory po celém obvodu
, jen tak lze zabezpečit

přístup vzduchu do všech úrovní bioodpadu. Větrací otvory musí
mít systém, který
bude zabraňovat jejich ucpávání bioodpadem, protože ucpání otvorů
může výrazně
zpomalit proces kompostování.
Odolnost proti mrazu minimálně do — 30°C z důvodu dlouh
odobé životnosti.

Štěpkovač
Štěpkovač je určen k likvidaci větví, kmenů, keřů, kůry a
dalších nadzemních části rostlin
nebo výrobě drtí z uvedených materiálů. Štěpkovač umožň
uje zpracovávat materiály
kruhového a plochého tvaru různých rozměrůi
Obvod požaduje štěpkovače s benzínovým motorem, dvou
komorovým systémem
pro oddělené zpracování měkkého materiálu a větví a
nožovým ústrojím sdvěma
otočnými noži a centrálním vodícím kuželem.
Tabulka 5: Požadavky na pořizovaný štěpkovač

1. typ
Pohon
Jmenovitý výkon
Počet otáček
Max. tloušťka větví
Výška
Počet nožů
Hmotnost

Další výbava

Konteiner na textil o obiemu min. 25 m3
Kontejnery na textil o 2,5 m3 se používají se na sběr starého textilu
, obuvi, plyšových hraček
atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentraci
lidí, jako jsou obchodní
centra, školy atd.
Požadavky na pořizovanv kontejner
.

Max. hmotnost

.

Max. rozměry —

0

Min. objem - 2,

0

Min, nosnost -

.

Pevná konstrukce, oc olný proti větru a dešti, robustní dveře
pro ochranu před
vandalismem

.

Materiál: min. zinkovaná ocelová konstrukce vyplněná pozinkovanými
plechy,
následná povrchová úprava libovolnou ban/ou, se zámkem

o

Speciální beZpečnostni šachta pro vhoz použitého textilu.
Výška držadla vhozu min. 1250 mm.

.

